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BUKU GURU MATEMATIKA KELAS VII  

 
Materi Pembelajaran Matematika Kelas VII (kurikulum 2013) – Buku Guru 

 

A. Kompetensi Setelah Mempelajari Matematika di Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah 

 
Pendidikan Matematika di sekolah diharapkan memberikan kontribusi dalam 
mendukung pencapaian kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah melalui 
pengalaman belajar, agar mampu:  
1. memahami konsep dan menerapkan prosedur Matematika dalam kehidupan sehari-

hari,  

2. membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta, fenomena, atau data yang ada,  

3. melakukan operasi Matematika untuk penyederhanaan, dan analisis komponen 

yang ada, 

4. melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat dugaan dan 

memverifikasinya  

5. memecahkan masalah dan mengomunikasikan gagasan melalui simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 

6. menumbuhkan sikap positif seperti sikap logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak 

mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

 
Kompetensi Matematika pendidikan dasar dan pendidikan menengah digambarkan 
sebagai berikut. 
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Gambar 10. Kompetensi Matematika 

 
B. Kompetensi Setelah Mempelajari Matematika di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah 

 
Kompetensi Matematika untuk SMP/MTs sebagai berikut. 

Aspek Kompetensi Matematika SMP/MTs 
Bilangan Menggunakan bilangan bulat, bilangan pecahan, pangkat dan akar, 

pola bilangan, barisan dan deret dalam pemecahan masalah 
kehidupan sehari-hari 

Aljabar Menggunakanhimpunan, ekspresi Aljabar, relasi dan fungsi, 
perbandingan, aritmetika sosial, persamaan dan pertidaksamaan linear 
satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel, persamaan 
garis lurus, persamaan dan fungsi kuadrat dalam pemecahan 
masalah kehidupan sehari-hari 

Geometri dan 
Pengukuran 

Menggunakan garis dan sudut, bangun datar (segiempat dan segitiga), 
bangun ruang sisi datar, bangun datar sisi lengkung, lingkaran, 
kesebangunan dan kekongruenan,dan teorema Pythagoras, 
transformasidalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari 

Statistika dan 
Peluang 

Mengolah, menyajikan dan menafsirkan data, dan menggunakan 
peluang (empirik dan teoretik) dalam pemecahan masalah 
kehidupan sehari-hari 

 
C. Kerangka Pengembangan Kurikulum Matematika Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah 

 

A

B

CD

E

F

Kompetensi 
Matematika

Memahami Konsep dan
Menerapkan Prosedur
Matematika

Membuat Generalisasi

Melakukan operasi untuk
penyederhanaan analisis
komponen

Penalaran matematis

Memecahkan Masalah dan
Mengkomunikasikan Gagasan

Menumbuhkan Sikap Positif
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Pengembangan kurikulum Matematika ke depan diarahkan untuk meningkatkan 
kecakapan hidup (life skill), terutama dalam membangun kreatifitas, kemampuan berpikir 
kritis, berkolaborasi atau bekerjasama dan keterampilan berkomunikasi. Selain itu, 
pengembangan kurikulum Matematika juga menekankan kemahiran atau keterampilan 
menggunakan perangkat teknologi untuk melakukan perhitungan teknis (komputasi) dan 
penyajian dalam bentuk gambar dan grafik (visualisasi), yang penting untuk mendukung 
keterampilan lainnya yang bersifat keterampilan lintas disiplin ilmu dan keterampilan 
yang bersifat nonkognitif serta pengembangan nilai, norma dan etika (soft skill). 

Kompetensi Inti pada kelas VII sampai dengan kelas IX SMP/MTs sebagai berikut. 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
KI 1: Menghargai dan 

menghayati ajaran 
agama yang dianutnya. 

KI 1: Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya. 

KI 1: Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (toleran, gotong 
royong), santun, 
percaya diri dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (toleran, gotong 
royong), santun, 
percaya diri dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (toleran, gotong 
royong), santun, 
percaya diri dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya. 

KI 3: Memahami 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

KI 3: Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

KI 3: Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

KI 4: Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 

KI 4: Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 

KI 4: Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
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Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 

mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 

mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 

 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, 
dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 
mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Ruang Lingkup Matematika SMP/MTs mencakup: 

1. Bilangan, 

2. Aljabar, 

3. Geometri dan pengukuran, 

4. Statistika dan peluang. 

 

Peta materi pada mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah sebagai berikut ini. 

Ruang Lingkup Kelas 
VII VIII IX 

Bilangan Bilangan Bulat dan 
Pecahan 
• Membandingkan 

bilangan bulat dan 
pecahan 

• Mengurutkan 
bilangan bulat dan 
pecahan 

• Operasi dan sifat-
sifat operasi hitung 
bilangan bulat dan 
pecahan 

• Mengubah bentuk 
bilangan pecahan 

• Menyatakan 
bilangan dalam 
bentuk bilangan 
berpangkat bulat 
positif 

Pola Bilangan 
• Pola bilangan 
• Pola konfigurasi 

objek 
• Pemecahan 

Masalah yang 
melibatkan pola 
bilangan 

Bilangan Berpangkat 
dan Bentuk Akar 
• Bilangan 

berpangkat bilangan 
bulat 
(bilangan 
berpangkat bulat 
positif, sifat-sifat 
operasi bilangan 
berpangkat, sifat 
perpangkatan 
bilangan 
berpangkat) 

• Bilangan 
berpangkat bulat 
negatif dan nol 
(bilangan 
berpangkat bulat 
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Ruang Lingkup Kelas 
VII VIII IX 

• Kelipatan 
persekutuan 
terkecil (KPK) 

• Faktor persekutuan 
terbesar (FPB) 
 

negatif, bilangan 
berpangkat nol 

• Bentuk akar 
Merasionalkan 
bentuk akar 
 

Aljabar Himpunan 
• Menyatakan 

himpunan 
• Diagram Venn 
• Himpunan bagian, 

kosong, semesta 
• Hubungan antar 

himpunan 
• Operasi pada 

himpunan 
• Komplemen 

himpunan 
 

Bentuk Aljabar 
• Menjelaskan 

Koefesien, 
Variabel, 
Konstanta, dan 
Suku pada Bentuk 
Aljabar 

• Penjumlahan dan 
Pengurangan 
Bentuk Aljabar 

• Perkalian dan 
Pembagian Bentuk 
Aljabar 

• Penyederhanaan 
Bentuk Aljabar 
 

Persamaan dan 
Pertidaksamaan Linear 
satu Variabel 
• Pernyataan 
• Kalimat terbuka 
• Penyelesaian 

persamaan linear 
satu variabel dan 
pertidaksamaan 
linear satu variabel 
 

Perbandingan 

Persamaan Linear 
Dua Variabel 
• Penyelesaian 

persamaan linear 
dua variabel 

• Model dan sistem 
persamaan linear 
dua variabel 

• Permasalahan yang 
melibatkan 
persamaan linear 
dua variabel  

Persamaan Kuadrat 
• Persamaan kuadrat 
• Pemfaktoran 

persamaan kuadrat 
• Akar persamaan 

kuadrat 
• Penyelesaian 

persamaan kuadrat 
• Pemecahan 

masalah yang 
melibatkan 
persamaan kuadrat  

 
Fungsi Kuadrat 
• Fungsi kuadrat 

dengan tabel, grafik, 
dan persamaan 

• Sifat-sifat fungsi 
kuadrat 

• Nilai maksimum 
• Nilai minimum 
• Pemecahan masalah 

melibatkan sifat-
sifat fungsi kuadrat 
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Ruang Lingkup Kelas 
VII VIII IX 

• Pengertian dan 
jenis-jenis 
perbandingan 

• Membandingan 
dua besaran 

• Perbandingan 
senilai dan berbalik 
nilai 

• Pemecahan 
masalah yang 
melibatkan 
perbandingan 
 

Aritmetika Sosial 
• Nilai suatu barang 
• Harga penjualan 

dan pembelian 
• Persentase untung 

dan rugi 
• Diskon, pajak, 

bruto, tara, dan 
netto 

• Bunga tunggal 
• Pajak 

 
Geometri dan 
Pengukuran 

Garis dan Sudut 
• Garis  
• Kedudukan garis 
• Membagi garis 
• Perbandingan ruas 

garis 
• Pengertian sudut 
• Jenis-jenis sudut 
• Hubungan antar 

sudut 
• Melukis sudut 
 
Bangun Datar  
(Segi Empat dan 
Segitiga) 
• Pengertian segi 

empat dan segitiga 
• Jenis-jenis dan 

sifat-sifat bangun 
datar 

Relasi dan Fungsi 
• Pengertian relasi 
• Pengertian fungsi 

atau pemetaan 
• Ciri-ciri relasi dan 

fungsi 
• Rumus fungsi 
• Grafik fungsi 

 
Persamaan Garis 
Lurus 
• Kemiringan 
• Persamaan garis 

lurus 
• Titik potong garis 
• Kedudukan dua 

garis 
 

Teorema Pythagoras 
• Hubungan antar 

panjang sisi pada 
segitiga siku-siku 

Transformasi 
• Translasi  
• Refleksi  
• Rotasi (perputaran) 
• Dilatasi 
 
Kesebangunan dan 
Kekongruenan 
• Kesebangunan dua 

bangun datar 
• Segitiga-segitiga 

sebangun 
• Segitiga-segitiga 

kongruen 
• Pemecahan 

masalah yang 
melibatkan 
kesebangunan dan 
kekongruenan 

 
Bangun Ruang Sisi 
Lengkung 
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Ruang Lingkup Kelas 
VII VIII IX 

• Keliling dan luas 
segi empat dan 
segitiga 

• Menaksir luas 
bangun datar yang 
tak beraturan 

 

• Pemecahan 
masalah yang 
melibatkan 
teorema 
Pythagoras 

 
Lingkaran 
• Pengertian 

lingkaran 
• Unsur-unsur 

lingkaran 
• Hubungan sudut 

pusat dengan sudut 
keliling 

• Panjang busur 
• Luas juring 
• Garis singgung 

persekutuan dalam 
dua lingkaran 

• Garis singgung 
persekutuan luar 
dua lingkaran 
 

Bangun Ruang Sisi 
Datar 
• Pengertian: 

Kubus, balok, 
prisma, dan limas 

• Jaring-jaring:  
Kubus, balok, 
prisma, dan limas 

• Luas permukaan: 
kubus, balok, 
prisma, dan limas 

• Volume: kubus, 
balok, prisma, dan 
limas 

• Menaksir volume 
bangun ruang  
 

• Tabung 
• Kerucut 
• Bola 
• Luas Permukaan: 

tabung, kerucut, 
dan bola 

• Volume: tabung, 
kerucut dan bola 

 

Statistika dan 
Peluang 

Penyajian Data:  
• Jenis data 
• Tabel 
• Diagram garis 
• Diagram batang 
• Diagram lingkaran 

Statistika:  
• Rata-rata, median, 

dan modus 
• Mengambil 

keputusan 
berdasarkan 
analisis data 
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Ruang Lingkup Kelas 
VII VIII IX 

• Membuat prediksi 
berdasarkan 
analisis data  
 

Peluang 
• Titik sampel 
• Ruang sampel 
• Kejadian 
• Peluang empirik 
• Peluang teoretik 
• Hubungan antara 

peluang empirik 
dengan peluang 
teoretik 

 
Ruang lingkup dan peta materi Matematika SMP/MTs digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 11. Ruang lingkup dan peta materi Matematika SMP/MTs 

 
D. Pembelajaran dan Penilaian  

 
1. Pembelajaran  

Pembelajaran Matematika menggunakan pendekatan saintifik yang dapat diperkuat 
dengan model-model pembelajaran, antara lain: Model Pembelajaran Kooperatif; 



12 
 

Pembelajaran Kontekstual; Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing; Project 
Based Learning; dan Problem Based Learning. 
 
Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun 
kelompok yang mengacu pada silabus.  
 
Pada proses pembelajaran langsung, pendekatan saintifik disesuaikan dengan 
materi yang ada pada mata pelajaran Matematika dimana siswa mengembangkan 
pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui 
interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP 
berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut 
siswa melakukan kegiatan belajar mengamati kejadian, peristwa, situasi, pola, 
fenomena yang terkait dengan Matematika dan mulai dikenalkan pemodelan 
Matematika dalam berbagai bentuk; menanya atau mempertanyakan mengapa atau 
bagaimana fenomena bisa terjadi; mengumpulkan atau menggali informasi melalui 
mencoba, percobaan, mengkaji, mendiskusikan untuk mendalami konsep yang 
terkait dengan fenomena tersebut; serta melakukan asosiasi atau menganalisis 
secara kritis dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan, 
memanfaatkan dan memilih prosedur/algoritma yang sesuai, menyusun penalaran 
dan generalisasi, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam 
kegiatan analisis. 
 
Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan 
langsung atau yang disebut dengan instructional effect. Pada pembelajaran tidak 
langsung yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang 
dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan 
pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan 
sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran 
tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku 
dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di 
kelas, sekolah, dan masyarakat. 
 
Dalam pembelajaran Matematika hal yang perlu ditekankan. 
a. Aktivitas belajar di bawah bimbingan guru maupun mandiri dengan 

menggunakan konsep dan prosedur secara benar dan sistematis dengan 

mementingkan pemahaman daripada hanya mengingat prosedur. 

b. Melatih kemampuan berpikir untuk membuat generalisasi dari fakta, data, 

fenomena yang ada. 

c. Melatih keterampilan melakukan manipulasi Matematika untuk 

menyelesaikan masalah. 
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d. Melatih keterampilan penalaran Matematika. 

e. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah. 

 
2. Penilaian 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data 
mengenai proses dan hasil belajar siswa. Strategi penilaian disiapkan untuk 
memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik, dan instrumen 
penilaian hasil belajar dengan pendekatan penilaian otentik yang memungkinkan 
para pendidik menerapkan program remedial bagi siswa yang tergolong pebelajar 
lambat dan program pengayaan bagi siswa yang termasuk kategori pebelajar cepat. 

Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil 
pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan.  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan 
pembelajaran berbasis aktivitas yang bertujuan memfasilitasi siswa memperoleh 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut sesuai 
dengan kondisi dan karakteristik siswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam proses penilaian, yaitu: (1) mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari 
rendah sampai tinggi, (2) menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan 
pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan), (3) mengukur proses kerjasama, 
bukan hanya hasil kerja, (4) menggunakan portofolio pembelajaran siswa.  

Dengan demikian kompetensi siswa yang dinilai pada tiap ranah kompetensi 
disesuaikan dengan aktivitas yang ditempuh siswa dalam proses pembelajaran. 
Terkait hal itu perlu diingat, dalam Standar Proses dinyatakan bahwa sasaran 
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Sikap diperoleh 
melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, 
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi”. Keterampilan diperoleh melalui 
aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. 
Aktivitas-aktivitas pada tiap ranah kompetensi tersebut bergradasi. 

Penilaian otentik dalam pembelajaran Matematika menekankan pada: 
a. Beorientasi pada proses maupun hasil dalam menyelesaikan masalah. 

b. Aspek penalaran untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan 

berpikir logis, kritis, analitis, dan kreatif. 

Pendidik diharapkan menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian. 
Pembuatan instrumen penilaian dalam mata pelajaran Matematika SMP/MTs perlu 
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mempertimbangkan aspek-aspek penalaran Matematika dan pemecahan masalah 
yang meliputi empat aspek sebagai berikut: 

1. Penilaian pemahaman 

Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam mendeskripsikan 
konsep, menentukan hasil operasi Matematika (menggunakan algoritma 
standar), dan mengidentifikasi sifat-sifat operasi dalam Matematika. 

2. Penilaian penyajian dan penafsiran 

Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam membaca dan 
menafsirkan berbagai bentuk penyajian (seperti tabel dan grafik), menyajikan 
data dan informasi dalam berbagai bentuk tabel dan grafik, melukiskan 
bangun-bangun geometri, menyajikan/menafsirkan berbagai representasi 
konsep dan prosedur, dan menyusun model Matematika suatu 
situasi/keadaan. 

3. Penilaian penalaran dan pembuktian 

Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 
contoh dan bukan contoh, menduga dan memeriksa kebenaran suatu 
pernyataan, mendapatkan atau memeriksa kebenaran dengan penalaran 
induksi, menyusun algoritma proses pengerjaan/pemecahan masalah 
Matematika, dan menurunkan atau membuktikan rumus dengan penalaran 
deduksi. 

4. Penilaian pemecahan masalah 

Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa menggunakan 
Matematika dalam penyelesaian masalah Matematika maupun dalam 
konteks kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi. 
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SKENARIO BLENDED MOBILE LEARNING 

Keterangan warna: 
 Kegiatan blended mobile learning 
 Kegiatan tatap muka di kelas 

 

1. Semester 1 
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2. Semester 2 

 

 

 

 



17 
 

Materi Pokok : Bilangan 

Alokasi Waktu : 32 x 40’ (13 pertemuan) 
 

 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat1 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4 5 6 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Penjelasan tentang pembelajaran Blended Learning Ceramah • Penjelasan GURU 

tentang pola 
belajar dg aplikasi 
ML 

• Berupa Video 

*video penjelasan GURU 
ada di aplikasi 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 semester 
kedepan 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

TAHAP PENYAJIAN 

Uraian 

Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah • Contoh tayangan 
yang ada di 
aplikasi 

• Berupa Video 
(nanti) 

*video penjelasan GURU 
ada di aplikasi 

3’ 

Contoh dan Non 
Contoh 

     

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Diskusi - Aplikasi Blended 
learning 

15’ 

Rangkuman      

 
1 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku Guru Matematika K13 (Kemendikbud, 2016) 



18 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat1 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

Glosari      
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

     

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk 
mengetahui isi materi selanjutnya 

Ceramah • Video cara LOGIN 
dan akses aplikasi 
(nanti) 

- 3’ 

 
Tindak Lanjut 

(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi 

‘mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat’ yang 
diajarkan dengan kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang 
akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 
dengan materi sebelumnya yang didapat ketika SD. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, 
metode penilaian yang akan dilaksanakan  

Blended 
Learning 

- 1. Video tentang KI 
KD :: lihat hal 70 BG 

2. Video tentang sejarah 
bilangan bulat 
(Youtube atau TM) :: 
hal 69 BG  

3’ 
 
3’ 

----------------------------Materi---------------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang mengurutkan 
dan membandingkan bilangan bulat  

2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  
menemukan  dan  mengurutkan serta membandingkan 
bilangan bulat positif dan negatif 

3. Penyajian cara menyelesaikan tugas mandiri pada LK 
dengan memberikan pertanyaan bagaimana  cara  
menemukan urutan serta membandingkan bilangan bulat 
positif dan negatif dengan  

3. Video Zona Waktu 
GMT :: hal 73 BG 

4. Video contoh 1.1 hal 
8 BS1 

5. Video contoh 1.2 hal 
9 BS1 

6. Video petunjuk 
mengerjakan “ayo 
kita menalar” :: hal 9 
BS1 

3’ 
 
3’ 
 
3’ 
 
1’ 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat1 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

   
Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data terkait mengurutkan serta membandingkan 
bilangan bulat positif dan negatif 

 JUMLAH WAKTU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pertemuan 1 (Pertama) 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat2 

Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

PENDAHULUAN  

 
2 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Bilangan bulat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu  bilangan  bulat  
negatif,  nol,  dan  bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat 
positif terletak di kanan bilangan nol. Sedangkan bilangan bulat negatif 
terletak di kiri nol. 

Ceramah • slide Power point (ttg 
review penugasan di 
Rumah – kesulitah, 
prestasi/reward) 

• Laptop, LCD 

-  

Relevansi dan 
Manfaat 

 (Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Review sekilas video 
pada aplikasi BL 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.1.1 Memberikan contoh bilangan bulat positif dan negatif. 
3.1.2 Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat positif dan 

negatif. 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

1’ 

TAHAP PENYAJIAN  
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam mengurutkan serta 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan 
negatif  

Diskusi • Video atau Power 
point tentang latihan-
latihan materi :: hal 10 
BS1 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
7. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
8. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam 
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan 
negatif 

9. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

10. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  mengurutkan serta membandingkan bilangan 
bulat positif dan negatif 

11. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

12. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

13. Melaksanakan  Latihan  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Background slide 

Power point tentang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

14. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 

latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) :: pengayaan 
Guru 

• Laptop, LCD 
 
 
 

 
 
 
 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh bilangan  bulat  negatif,  nol,  dan  bilangan positif Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. 
Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 
5 angka.  
Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 

2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A 
dan  

B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakan langkahmu untuk  
menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 
3.  Diketahui  bilangan  C  dan  D  adalah  bilangan  bulat  negatif.  Bilangan  
C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka.  
Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 
4.  Diketahui bilangan X, Y, dan Bilangan Z. 
  Bilangan X = 123abc  
  Bilangan Y = 45bcde 
  Bilangan Z = 9abcd 
  Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan  
bilangan tersebut dari yang terbesar? Jelaskan. 
5.  Diketahui bilangan bulat positif K dan L. 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

-  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

  Bilangan K = abcdefgh6 
  Bilangan L = abcdefg45 
  Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan  
manakah yang lebih kecil? Jelaskan. 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan nol 
bilangan bulat negatif terletak di kiri nol 
bilangan bulat positif adalah bilangan asli 
gabungan dari bilangan bulat positif dan nol disebut bilangan cacah 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TAHAP PENUTUP  
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C 

tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. 
Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 

2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A 
dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakan langkahmu 
untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 

 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Background slide Power 
point tentang cover 
Video materi selanjutnya  

-  

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan yang 
diajarkan dengan kehidupan nyata 

  1. Video/a
nimasi 
Contoh 
1.3 :: 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 
 

hal 11 
BS1 

 
2. Video/a

nimasi 
Contoh 
1.4 :: 
hal 11 
BS1 

 
3. Video/a

nimasi 
Contoh 
1.5 :: 
hal 11 
BS1 

       ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan 

pengurangan 
2. Penyajian informasi tentang operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat 
operasi penjumlahan dan pengurangan  

3. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menemukan  
sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan  

Blended 
Learning 

- Petunjuk 
mengerjaka
n soal “ayo 
kita 
menggali 
informasi” 
:: hal 14 
BS1 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat2 
Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

4. Penyajian informasi cara  menemukan sifat-sifat operasi penjumlahan 
dan pengurangan dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data terkait operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi 
penjumlahan dan pengurangan  
 

 
JUMLAH WAKTU    

 

4. Pertemuan 2 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat3 Alokasi 

Waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4 5 6 

PENDAHULUAN  
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Sifat-sifat penjumlahan dan engurangan pada bilangan bulat seperti 
asosiatif dan komutatif 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

3’  

Relevansi dan 
Manfaat 

 (Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

 • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 

  

 
3 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat3 Alokasi 
Waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 
TIK 3.2.1 Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi 
penjumlahan dan pengurangan. 

3.2.2 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 
 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

TAHAP PENYAJIAN  
Uraian Langkah 3. Mengumpulkan Data dan Pengolahan Data 

5. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
6. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya. 
7. Peserta didik dalam kelompok melakukan pembuktian sesuai intruksi 

yang ada dalam LK operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada 
bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan 
dan pengurangan  

8. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 
mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

9. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan negatif
  

Diskusi • Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat3 Alokasi 
Waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

10. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan   
 

Langkah 4. Pembuktian 
11. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan  

12. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  diajukan  
apakah  terbukti  atau tidak.  

13. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat 
dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan  

14. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 

15. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

16. Melaksanakan  Latihan  terkait  tentang  sifat-sifat dan operasi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan.  

17. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 
menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Background slide 

Power point tentang 
latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat3 Alokasi 
Waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

18. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 

 
 

 
 

Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan  bulat  negatif,  
nol,  dan  bilangan positif 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.  692 + 207 hasilnya lebih dekat dengan ... 
a.  600 + 200    c.  700 + 300 
b.  700 + 200    d.  900 + 200 

2.  Angka  9,  2,  4,  dan  5  akan  disusun  menjadi  dua  bilangan  berbeda.  
Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka 
terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari empat angka 
dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih  dari bilangan 
terbesar dengan terecil yang dihasilkan adalah ... 
a.  3.816      c.  7.083 
b.  4.816      d.  8.183 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

-  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Komutatif adalah berkebalikan 
 
Asosiatif adalah pengelompokan 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

TAHAP PENUTUP  
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Dua ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm 

berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di 
Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat3 Alokasi 
Waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari 
permukaan air? 

2. Pak Agum memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada 
bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua, Pak Agum 
mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, 
hasil penjualan Pak Agum mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 
juta. 

a. Apakah Pak Agum mengalami untung atau rugi dari hasil 
penjualan pada bulan pertama dan kedua? 

Hitunglah total kerugian Pak Agum untuk bulan ketiga dan keempat? 
Tindak Lanjut 

Pengantar (kelas) 
Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi operasi hitung 

perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan 
sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian yang diajarkan dengan 
kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat3 Alokasi 
Waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 

1. Penyajian informasi tentang operasi hitung perkalian dan 
pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat 
operasi perkalian  dan pembagian 

2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  
menemukan  sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian  

3. Penyajian informasi cara  menemukan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 
1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data terkait operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian 

 

Blended 
Learning 

- Video 
penjelasan 
tentang 
operasi 
perkalian 
dan 
pembagian 
pada 
bilangan 
bulat 
beserta 
sifat-
sifatmya 
(beserta 
latihan-
latihan) 
 

 

JUMLAH WAKTU    
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5. Pertemuan 3 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat4 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4 5 6 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Sifat-sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat seperti 
asosiatif, komutatif, dan distributif. 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 (Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.2.3 Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada 
bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian. 

4.2.1 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 
perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. 
 

Blended 
Learning 

 Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

1’ 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 3. Mengumpulkan Data dan Pengolahan Data 

2. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
3. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya. 
4. Peserta didik dalam kelompok melakukan pembuktian sesuai intruksi 

yang ada dalam LK operasi hitung perkalian dan pembagian pada 
bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian dan 
pembagian  

Diskusi • Background video 
berupa slide Power 
point tentang 
penjelasan materi dan 
latihan-latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat4 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

5. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 
mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

6. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang operasi 
hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian 

7. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan   
 

Langkah 4. Pembuktian 
8. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
9. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam operasi hitung 
perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan 
sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian 

10. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  diajukan  
apakah  terbukti  atau tidak.  

11. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat4 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

12. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 

13. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 
menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
 
 
 
 

14. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh perkalian dan pembagian bilangan  bulat  negatif,  nol,  
dan  bilangan positif 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.  Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter.  
Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh  
100  km.  Suatu  perjalanan  sejauh  350  km  dimulai  dengan  kondisi  
tanki bahan bakal penuh. Banyak bahan bakan yang bersisa di mobil  
tersebut ketika sampai tujuan adalah ... 
a.  15,25 liter 
b.  16,25 liter 
c.  24,75 liter 
d.  29,75 liter 
2.  Wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil  

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat4 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh  
Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah ... 
a.  0,0045 
b.  0,045 
c.  0,45 
d.  4,5 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Komutatif adalah berkebalikan 
 
Asosiatif adalah pengelompokan 
 
Distributif 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
Tentukan hasil dari 

a. 5 × ( 15 − 6) 
b. 12 × ( −7) + (−16) ÷ (−2) 
c. − 15 ÷ (−3) − 7 × (−4) 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul   
JUMLAH WAKTU    

 

 

 

 

 



36 
 

6. Pertemuan 4 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat5 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Dalam kegiatan ini, peserta didik akan diajak untuk memahami suatu 
bilangan pecahan.  
Setelah memahami materi tersebut diharapkan kalian bisa 
membandingkan dua bilangan pecahan atau mengurutkan beberapa 
bilangan pecahan. 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 
 

- 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

  

TIK 3.1.1 Menentukan KPK dan FPB pada bilangan bulat. 
3.1.2 Membandingkan bilangan pecahan (biasa, campuran, desimal, 

persen dan permil) 
 

Cerama 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 

1. Guru bertanya mencari informasi tentang mentukan KPK dan FPB. 
2. Guru  meminta  peserta  didik  untuk  membentuk kelompok menjadi 6 

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara tertib 
3. Guru memberikan lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk  

mentukan KPK dan FPB 
4. Guru membimbing dan memberikan pertanyaan bagaimana  cara  

mentukan KPK dan FPB dengan LK memotivasi/ mendorong peserta 
didik untuk menemukannya 

 
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Ceramah 
dan Diskusi 

• slide Power point 
• Laptop, LCD 
 

-  

 
5 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat5 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

5. Guru memberikan informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data terkait mentukan KPK dan FPB  

6. Peserta didik melakukan mengidentifikasi dan menganalisis LK yang 
diberikan dalam kelompok masing-masing berdasarkan intruksi yang 
ada dalam LK 
 

Langkah 3. Mengumpulkan Data dan Pengolahan Data 
7. Peserta didik dalam kelompok melakukan pembuktian sesuai intruksi 

yang ada dalam LK mentukan KPK dan FPB  
8. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 

mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

9. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang mentukan 
KPK dan FPB 

10. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan   

 
Langkah 4. Pembuktian 
11. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam mentukan KPK dan 
FPB 

12. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  diajukan  
apakah  terbukti  atau tidak.  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat5 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

13. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
mentukan KPK dan FPB 

14. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh dalam membandingkan bilangan pecahan  Ceramah, 
Diskusi 

  

Latihan 1.  Taksiran  terdekat  untuk  nilai  yang  bersesuaian  dengan  titik  P  pada  
garis bilangan adalah ... 
  0 1 2 3 
P 
a.  1,1 
b.  1,2 
c.  1,4 
d.  1,5 
(Sumber: TIMSS 1999 8th-Grade Mathematics Concepts and Items) 
2.  Seorang  pelari  mampu  menempuh  jarak  sejauh  3.000  meter  dalam  
waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam  
meter per detik? 
a.  3,75 
b.  6,25 
c.  16 
d.  37,5 

Melaksanak
an Tes 

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah    

Glosari Pecahan Biasa 
Pecahan Campuran 
Pecahan Desimal 

Ceramah   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat5 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 
Pecahan Persen 
Pecahan Permil 
 

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Pada suatu hari Vera dan Veronika belanja bersamaan di sebuah pasar 

swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali. Sedangkan Veronika 
belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronika 
akan bersamaan belanja di Swalayan tersebut ? 

2. Pada sebuah pertunjukan sirkus, terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu 
warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampumitu menyala 
bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu 
kuning menyala setiap 4 detik dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. 
Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Modul   

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi mengubah 

pecahan biasa ke pecahan campuran, dan sebaliknya serta mengubah 
pecahan biasa ke desimal, dan sebaliknya yang diajarkan dengan 
kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

Blended 
Learning 

- 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat5 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
19. Penyajian informasi tentang cara mengubah pecahan biasa ke pecahan 

campuran, dan sebaliknya serta mengubah pecahan biasa ke desimal, 
dan sebaliknya 

20. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  mengubah 
pecahan biasa ke pecahan campuran, dan sebaliknya serta mengubah 
pecahan biasa ke desimal, dan sebaliknya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 
15. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data terkait operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian 
 

 

 Video 
penjelasan 
tentang 
operasi 
penjumlaha
n dan 
penguranga
n bulat 
beserta 
sifat-
sifatmya 
(beserta 
latihan-
latihan) 
 

 

JUMLAH WAKTU    
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7. Pertemuan 5 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat6 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4 5 6 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan.  Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.1.1 Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, dan sebaliknya. 
3.1.2 Mengubah pecahan biasa ke desimal, dan sebaliknya 

3.1.3 Mengubah pecahan biasa ke persen, dan sebaliknya. 
3.1.4 Mengubah pecahan biasa ke permil, dan sebaliknya. 

 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

1’ 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Menyajikan /menyampaikan informasi 

1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam mengurutkan serta 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

Diskusi • Background slide 
Power point tentang 
latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) 

• Laptop, LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



42 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat6 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 
mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan negatif
  

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan  
 
 
 

Langkah 2. Pembuktian 
1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam mengurutkan serta 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat6 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

5. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 

6. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

7. Melaksanakan  Latihan  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

8. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 
 
 
 

9. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan  pecahan Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.   Sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak  
ada orang yang meninggalkan ruang, 10 orang peserta pria dan 10 orang  
wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara pernyataan  
berikut ini yang benar? 
a.  Lebih banyak peserta pria dari pada wanita dalam pertemuan tersebut. 
b.  Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut. 
c.  Lebih banyak peserta wanita dari pada pria dalam pertemuan tersebut. 
d.  Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah peserta  

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat6 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

pria dan wanita dalam rapat tersebut. 
(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items) 
2.   Dani  mampu  menyelesaikan  balap  lari  dalam  waktu  49,86  detik.  
Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30  
detik.  Berapa  detik  lebih  lama,  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  Sugi  
dibandingkan Dani? 
a.  2,44 detik 
b.  2,54 detik 
c.  3,56 detik 
d.  3,76 detik 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan campuran 
 
Desimal 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan campuran dan 

tentukan pula bentuk desimalnya! 

!.
4

3
= ⋯ 									(.

12

8
= ⋯ 							,.

19

9
= ⋯	 

2. Ubahlah ke bentuk pecahan! 
!. 1,25 = ⋯ 									(. 0,70 = ⋯ 							,. 0.66 = ⋯	 

 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- Blended 
Learning 

- 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat6 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi mengubah 
pecahan biasa ke persen, dan sebaliknya serta mengubah pecahan biasa 
ke permil, dan sebaliknya yang diajarkan dengan kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

 
 

materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang cara mengubah pecahan biasa ke persen, 

dan sebaliknya serta mengubah pecahan biasa ke permil, dan sebaliknya 
2. Penyajian beberapa contoh soal untuk dikerjakan oleh siswa-  

Video 
penjelasan 
tentang 
operasi 
penjumlaha
n dan 
penguranga
n bulat 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat6 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4 5 6 

3. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  mengubah 
pecahan biasa ke pecahan campuran, dan sebaliknya serta mengubah 
pecahan biasa ke desimal, dan sebaliknya 

beserta 
sifat-
sifatmya 
(beserta 
latihan-
latihan) 
 

JUMLAH WAKTU    
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8. Pertemuan 6 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat7 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Relevansi dan 

Manfaat 
(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.1.5 Mengubah pecahan biasa ke persen, dan sebaliknya. 
3.1.6 Mengubah pecahan biasa ke permil, dan sebaliknya. 
 

Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam pecahan biasa ke 
persen, permil, dan sebaliknya 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 
mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 

Diskusi • Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



48 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat7 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan negatif
  

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 

1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 
pengamatannya. 

2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   
atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam menyelesaikan 
pecahan biasa ke persen, permil, dan sebaliknya 

3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
penyelesaian pecahan biasa ke persen, permil, dan sebaliknya 

5. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 

6. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

7. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat7 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
 

8. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 

 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

operasi mengubah pecahan menjadi persen, permil, dan sebaliknya. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.   Sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak  
ada orang yang meninggalkan ruang, 10 orang peserta pria dan 10 orang  
wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara pernyataan  
berikut ini yang benar? 
a.  Lebih banyak peserta pria dari pada wanita dalam pertemuan tersebut. 
b.  Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut. 
c.  Lebih banyak peserta wanita dari pada pria dalam pertemuan tersebut. 
d.  Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah peserta  
pria dan wanita dalam rapat tersebut. 
(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items) 
2.   Dani  mampu  menyelesaikan  balap  lari  dalam  waktu  49,86  detik.  
Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30  
detik.  Berapa  detik  lebih  lama,  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  Sugi  
dibandingkan Dani? 
a.  2,44 detik 
b.  2,54 detik 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat7 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

c.  3,56 detik 
d.  3,76 detik 
 
(hal. 61) 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan campuran 
 
Desimal 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi persen dan permil 

!.
4

3
= ⋯ 									(.

12

8
= ⋯ 							,.

19

9
= ⋯	 

2. Ubahlah ke bentuk persen dan permil! 
!. 1,25 = ⋯ 									(. 0,70 = ⋯ 							,. 0.66 = ⋯		 

 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi mengurutkan 

bilangan pecahan dari yang terkecil ke nilai terbesar yang diajarkan 
dengan kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

Blended 
Learning 

- 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat7 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang mengurutkan bilangan pecahan dari yang 

terkecil ke nilai terbesar  
2. Penyajian beberapa contoh soal dan jawaban untuk dikerjakan oleh 

siswa  
3. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  mengurutkan 

bilangan pecahan dari yang terkecil ke nilai terbesar  
 

- Video 
penjelasan 
tentang 
operasi 
penjumlaha
n dan 
penguranga
n bulat 
beserta 
sifat-
sifatmya 
(beserta 
latihan-
latihan) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat7 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

JUMLAH WAKTU    
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9. Pertemuan 7 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat8 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi pengurutan bilangan pecahan.  Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 (Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.1.3 Mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke nilai terbesar, 
dan sebaliknya 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam mengurutkan serta 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

Diskusi • Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat8 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 
mengurutkan bilangan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen 
dan permil) 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
7. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
8. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam 
mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan 
negatif 

9. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

10. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  mengurutkan bilangan pecahan (biasa, 
campuran, desimal, persen dan permil). 

11. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat8 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

12. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

13. Melaksanakan  Latihan  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

14. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 
 

15. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi pengurutan bilangan pecahan. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat8 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Latihan 

 
 
Hal. 48  

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat8 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 
Glosari Pecahan  

 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Urutkanlah dari yang terbesar hingga terkecil 

a.  
3

4
,
5

6
,
7

8
,
9

8
      b. 0,56	; 12%	; 1

4

<
;
8

34
       c. 0,8	; 48%;

5

6
; 0,72; 12‰ 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Background slide Power 
point tentang cover 
Video materi selanjutnya  

  

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang materi menentukan hasil 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan 
dengan kehidupan nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 

Blended 
Learning 

 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat8 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

1. Penyajian informasi tentang materi menentukan hasil operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan 

2. Penyajian beberapa contoh soal dan jawaban untuk dikerjakan oleh 
siswa  

3. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 
hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan 
pecahan 

 

materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

JUMLAH WAKTU    
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10. Pertemuan 8 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat9 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi penjumlah dan pengurangan  bilangan pecahan.  Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu hitung-hitungan yang biasa digunakan di pasar atau 
tempat jual beli lainnya 
(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

 • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.2.4 Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi 
penjumlahan dan pengurangan. 

4.2.2 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 
 

 Video Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Menyajikan /menyampaikan informasi 

1. Guru membagi kelompok menjadi 6-7 kelompok dengan 5 siswa setiap 
kelompoknya. 

2. Guru mebahas beberapa latihan pada lembar kerja yang telah dikerjakan 
oleh siswa-siswa pada aplikasi BL, kemudian menyampaikan ide-
idenya dalam menyelesaikan soal tersebut. 

3. Guru memberikan tanggapan setiap jawaban siswa dan memberikan 
penguatan materi menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan 

Diskusi • Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat9 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

pengurangan pada bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat-sifat 
operasi penjumlahan dan pengurangan  yang telah dipresentasikan oleh 
siswa 

 
Langkah 2. Membimbing kelompok 
4. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok serta mengecek 

jawaban setiap kelompoknya, apakah sudah sesuai dengan perintah 
yang ada di LK. 

5. Guru membimbing siswa yang merasa kesulitan  
 
Langkah 3. Evaluasi   
6. Guru mengecek jawaban setiap kelompok untuk memastikan semua 

soal sudah dikerjakan. 
7. Guru menunjuk setiap kelompok untuk presentasi. 
8. Siswa yang lainnya memberikan pendapat dan ide-idenya mengenai 

jawaban kompok lain. 
9. Guru memberikan tugas Latihan  kepada siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri  
 

 
10. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 

gambaran tentang materi selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat9 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi penguragan dan penjumlahan bilangan 
pecahan. 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.   Sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak  
ada orang yang meninggalkan ruang, 10 orang peserta pria dan 10 orang  
wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara pernyataan  
berikut ini yang benar? 
a.  Lebih banyak peserta pria dari pada wanita dalam pertemuan tersebut. 
b.  Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut. 
c.  Lebih banyak peserta wanita dari pada pria dalam pertemuan tersebut. 
d.  Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah peserta  
pria dan wanita dalam rapat tersebut. 
(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items) 
2.   Dani  mampu  menyelesaikan  balap  lari  dalam  waktu  49,86  detik.  
Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30  
detik.  Berapa  detik  lebih  lama,  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  Sugi  
dibandingkan Dani? 
a.  2,44 detik 
b.  2,54 detik 
c.  3,56 detik 
d.  3,76 detik 
 
Hal. 61 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan  
 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat9 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Pak Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomatnya 

dalam minggu ini, karena minggu depan Ia harus mempersiapkan pesta 
perkawinan putrinya. Agar panen dapat selesai, tiap-tiap mereka 
berempat harus dapat memanen 5/3 petak tomat. Berapa petak 
keseluruhan tomat? 

2. Tiga buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk I memuat 4 2/3 ton, truk 
II mengangkut 5 ¼ ton, dan truk III mengangkut 4 5/8 ton. Berapa 
kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
 



63 
 

11. Pertemuan 9 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat10 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan.  Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 
  

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu hitung-hitungan yang biasa digunakan di pasar atau 
tempat jual beli lainnya 

  

TIK 3.2.5 Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada 
bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian. 

4.2.3 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 
perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. 
 

  

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menyajikan /menyampaikan informasi 

1. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan menentukan 
hasil operasi hitung perkalian pada bilangan pecahan dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian  

2. Guru memberikan beberapa contoh soal untuk dikerjakan oleh siswa-
siswa yang telah ditunjuk oleh guru, kemudian menyampaikan ide-
idenya dalam menyelesaikan soal tersebut. 

3. Guru memberikan tanggapan setiap jawaban siswa dan memberikan 
penguatan materi menentukan hasil operasi hitung perkalian pada 
bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
yang telah dipresentasikan oleh siswa 
 

Diskusi • slide Power point 
• Laptop, LCD 

  

 
10 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat10 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Langkah 3. Mengordinasikan siswa dalam kelompok belajar 
4. Guru membagi kelompok menjadi 6-7 kelompok dengan 5 siswa setiap 

kelompoknya. 
5. Guru memberikan penjelasan mengenai tata cara pengerjaan Latihan di 

Lembar Kerja (LK). 
 

Langkah 4. Membimbing kelompok 
6. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok serta mengecek 

jawaban setiap kelompoknya, apakah sudah sesuai dengan perintah 
yang ada di LK. 

7. Guru membimbing siswa yang merasa kesulitan  
 

Langkah 5. Evaluasi   
8. Guru mengecek jawaban setiap kelompok untuk memastikan semua 

soal sudah dikerjakan. 
9. Guru menunjuk setiap kelompok untuk presentasi. 
10. Siswa yang lainnya memberikan pendapat dan ide-idenya mengenai 

jawaban kompok lain. 
Contoh dan Non 

Contoh 
contoh-contoh operasi perkalian bilangan pecahan. Ceramah, 

Diskusi 
Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 4.   Hasil dari 15,45 dibagi dengan 0,005 
 adalah ... 
a.  0,515 
b.  5,15 
c.  51,5 
d.  515 
(Sumber: TIMSS 1999 8th-Grade Mathematics Concepts and Mathematics 
Item 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, Laptop, 
LCD yang menampilkan 
lembar latihan  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat10 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

5.   Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter  
untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan  
tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? 
a.  10,25 liter 
b.  11,25 liter 
c.  12,75 liter 
d.  13,75 liter 
 
hal. 75 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan  
 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
Penugasan: 

1. Seorang penjahit menerima 2/3 m kain putih berbunga-bunga 
untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap saputangan memerlukan 
1/6 m. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? 

2. Ibu menerima gaji untuk dua bulan sebesar Rp3.000.000,00. 
Untuk biaya sekolah anak-anaknya, Ia harus menggunakan uang 
sebesar 4/5 dari gaji satu bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, Ia 
harus mengeluarkan uang sebesar 1 ½ dari biaya biaya sekolah. 
Berapa rupiah untuk keperluan dapur? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
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12. Pertemuan 10 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat11 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan.  Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu hitung-hitungan yang biasa digunakan di pasar atau 
tempat jual beli lainnya 

 Video   

TIK 3.2.6 Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada 
bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian 
dan pembagian. 

4.2.4 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 
perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. 
 

 Video   

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menyajikan /menyampaikan informasi 

21. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan menentukan 
hasil operasi hitung pembagian pada bilangan pecahan dengan 
memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian  

22. Guru memberikan beberapa contoh soal untuk dikerjakan oleh siswa-
siswa yang telah ditunjuk oleh guru, kemudian menyampaikan ide-
idenya dalam menyelesaikan soal tersebut. 

23. Guru memberikan tanggapan setiap jawaban siswa dan memberikan 
penguatan materi menentukan hasil operasi hitung pembagian pada 
bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi pembagian 
yang telah dipresentasikan oleh siswa 
 

Diskusi Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 
11 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat11 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Langkah 3. Mengordinasikan siswa dalam kelompok belajar 
24. Guru membagi kelompok menjadi 6-7 kelompok dengan 5 siswa setiap 

kelompoknya. 
25. Guru memberikan penjelasan mengenai tata cara pengerjaan Lembar 

Kerja (LK). 
 

Langkah 4. Membimbing kelompok 
26. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok serta mengecek 

jawaban setiap kelompoknya, apakah sudah sesuai dengan perintah 
yang ada di LK. 

27. Guru membimbing siswa yang merasa kesulitan  
 

Langkah 5. Evaluasi   
28. Guru mengecek jawaban setiap kelompok untuk memastikan semua 

soal sudah dikerjakan. 
29. Guru menunjuk setiap kelompok untuk presentasi. 
30. Siswa yang lainnya memberikan pendapat dan ide-idenya mengenai 

jawaban kompok lain. 
Contoh dan Non 

Contoh 
contoh-contoh operasi pembagian bilangan pecahan. Ceramah, 

Diskusi 
Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 5.  Harga  suatu  barang,  naik  20%.  Jika  harga  sebelum  kenaikan  adalah  
Rp8.000,00, maka harga setelah kenaikan adalah ... 
6.  Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai  
ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun.  
Pada tahun pertama ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak,  
Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah begitu seterusnya setiap tahun.  
Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono  
hingga tahun ke 50? 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, Laptop, 
LCD yang menampilkan 
lembar latihan  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat11 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Hal. 76 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan  
 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 m yang akan dijahit 

menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 
bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu 
Nunung? 

2. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter 
untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan 
tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
 



69 
 

13. Pertemuan 11 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat12 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

operasi bilangan berpangkat desimal menjadi bilangan berpangkat positif 
dan negative. 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu hitung-hitungan yang biasa digunakan di pasar atau 
tempat jual beli lainnya 

 Video   

TIK 3.3.1 Menyatakan bilangan berpangkat desimal menjadi bilangan 
berpangkat positif dan negatif. 

4.3.1. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan 
pangkat positif dan negatif. 

 

 Video   

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Klarifikasi Masalah 

1. Guru  membentuk siswa  menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5 
orang. 

2. Peserta didik dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang 
diberikan guru yang terkait  dengan  permasalahan  yang  melibatkan 
pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif dan 
negatif secara umum 

3. Peserta   didik   dalam   kelompok   mengamati tayangan  audiovisual  
misalkan  tentang  masalah-masalah yang pangkat bilangan desimal 
menjadi bilangan berpangkat positif dan negatif.  
   

4. Guru membagikan LK dan peserta didik membaca petunjuk,  
mengamati  LK  (LK  berisi  tentang permasalahan  yang  berhubungan  

Diskusi Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 
12 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat12 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

dengan  pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif 
dan negatif  

5. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan 
menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah 
yang disajikan  dalam  LK  serta  guru  mempersilahkan peserta didik 
dalam kelompok lain untuk memberikan  tanggapan,  bila  diperlukan  
guru memberikan bantuan komentar secara klasikal 

 
Langkah 2. Brainstorming 
6. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing 

berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK (misalkan: dalam LK 
berisikan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta 
meminta peserta didik dalam kelompok untuk bekerja sama untuk 
menyelesaikan masalah berkaitan dengan pangkat bilangan desimal 
menjadi bilangan berpangkat positif dan negatif) 

7. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara 
sharing information, dan klarifikasi informasi tentang permasalahan 
yang terdapat tayangan video tentang mengubah pangkat bilangan 
desimal menjadi bilangan berpangkat positif dan negatif  
 

Langkah 3. Pengumpulan Informasi dan Data 
8. Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga 

membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk 
LK untuk: 

9. Mengubah pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat 
positif dan negatif 

10. Mengidentifikasi hubungan pangkat bilangan desimal menjadi 
bilangan berpangkat positif dan negatif 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat12 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

11. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 
mengubah pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat 
positif dan negatif 

12. Peserta didik melakukan eksplorasi seperti dalam poin 6, dimana 
mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata 

13. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan 
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan 
memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 

14. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  kelompok  
untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh peserta didik 

15. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti  

Langkah 4. Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan 
Solusi Penyelesaian Masalah 
16. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang 

digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan 
masalah terkait masalah yang diberikan 

17. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru 
untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan tentang 
mengubah pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat 
positif dan negatif serta memberikan bantuan untuk menyajikan hasil 
pemecahan masalah yang telah diperoleh 

18. Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi 
penyelesaian masalah yang diberikan terkait mengubah pangkat 
bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif dan negatif. 

 
Langkah 5. Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat12 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

19. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan 
hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas 
atau tingkat kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan 
dengan permasahan kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi 
dan pengamatan 

20. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganlaisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi bilangan berpangkat desimal menjadi bilangan 
berpangkat positif dan negative. 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1.  Bilangan 9 8  senilai dengan ... 
a.  8 9 
b.  3 10 
c.  18 4 
d.  3 16 
2.  Urutkan bilangan 3 4 , 4 3 , 2 5 , 5 2  dari yang terkecil ke yang terbesar. 
a.  3 4 , 4 3 , 2 5 , 5 2 
b.  5 2 , 2 5 , 4 3 , 3 4 
c.  5 2 , 2 5 , 3 4 , 4 3 
d.  5 2 , 4 3 , 2 5 , 3 4 
3.  Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. 
a.  −111 88 
b.  −112 101 
c.  −113 91 
d.  −114 212 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, Laptop, 
LCD yang menampilkan 
lembar latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat12 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 
Glosari Pecahan  

 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Ubahlah bilangan berpangkat desimal berikut ini menjadi bilangan 

berpangkat positif dan negatif. 
!. 4>,<                   b. 81>,9< 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
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14. Pertemuan 12 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat13 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Memperbandingkan bilangan berpangkat positif dan negatif Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu hitung-hitungan yang biasa digunakan di pasar atau 
tempat jual beli lainnya 

 Video   

TIK Membandingkan bilangan berpangkat positif dan negatif.  
 

 Video   

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Klarifikasi Masalah 

1. Guru  membentuk siswa  menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-
5 orang. 

2. Peserta didik dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang 
diberikan guru yang terkait  dengan  permasalahan  yang  melibatkan 
membandingkan bilangan berpangkat positif dan negatif secara umum 

3. Peserta   didik   dalam   kelompok   mengamati tayangan  audiovisual  
misalkan  tentang  masalah-masalah yang membandingkan bilangan 
berpangkat positif dan negatif. 

4. Guru membagikan LK dan peserta didik membaca petunjuk,  
mengamati  LK  (LK  berisi  tentang permasalahan  yang  berhubungan  
dengan  membandingkan bilangan berpangkat positif dan negatif. 

5. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari 
masalah yang disajikan  dalam  LK  serta  guru  mempersilahkan 

Diskusi Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 
13 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



75 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat13 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

peserta didik dalam kelompok lain untuk memberikan  tanggapan,  
bila  diperlukan  guru memberikan bantuan komentar secara klasikal 

 
Langkah 2. Brainstorming 

6. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing 
berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK (misalkan: dalam LK 
berisikan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta 
meminta peserta didik dalam kelompok untuk bekerja sama untuk 
menyelesaikan masalah berkaitan dengan membandingkan bilangan 
berpangkat positif dan negatif) 

7. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara 
sharing information, dan klarifikasi informasi tentang permasalahan 
yang terdapat tayangan video tentang membandingkan bilangan 
berpangkat positif dan negatif. 
 

Langkah 3. Pengumpulan Informasi dan Data 
8. Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga 

membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk 
LK untuk: 

9. Mengidentifikasi hubungan membandingkan bilangan berpangkat 
positif dan negatif . 

10. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 
mengubah pangkat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat 
positif dan negatif 

11. Peserta didik melakukan eksplorasi seperti dalam poin 6, dimana 
mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata 

12. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan 
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat13 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 

13. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  kelompok  
untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh peserta didik 

14. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti  

Langkah 4. Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan 
Solusi Penyelesaian Masalah 

15. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang 
digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan 
masalah terkait masalah yang diberikan 

16. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan 
membandingkan bilangan berpangkat positif dan negatif serta 
memberikan bantuan untuk menyajikan hasil pemecahan masalah 
yang telah diperoleh 

17. Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi 
penyelesaian masalah yang diberikan terkait membandingkan 
bilangan berpangkat positif dan negatif. 

 
Langkah 5. Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah 

18. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan 
hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas 
atau tingkat kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan 
dengan permasahan kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi 
dan pengamatan 

19. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganlaisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat13 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh perbandingan bilangan berpangkat positif dan negatif. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Latihan 1. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 87 dengan  7< 
 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, Laptop, 
LCD yang menampilkan 
lembar latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

Glosari Pecahan  
 
 

Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
2. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 57 dengan a 6< 
3. Urutkan bilangan 36, 45, 2<, 54	dari yang terkecil ke yang terbesar. 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut  Mengerjakan tugas yang ada di buku modul Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
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15. Pertemuan 13 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat14 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 

Mengerjakan soal evaluasi materi bilangan. Ceramah Slide Power point, Laptop, 
LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

  Video   

TIK   Video   
 TAHAP PENYAJIAN 

Uraian Langkah 1. Evaluasi  
1. Guru membagikan soal ulangan dan peserta didik membaca petunjuk,  

mengamati  soal ulangan (soal ulangan  berisi  tentang permasalahan  
bilangan). 

2. Guru memotivasi peserta didik untuk menuliskan dan menanyakan 
permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan  dalam  soal ulangan  serta  guru  mempersilahkan peserta 
didik dalam kelompok lain untuk memberikan  tanggapan,  bila  
diperlukan  guru memberikan bantuan komentar secara klasikal 

3. Peserta didik memperhatikan dan mengamati penjelasan yang 
diberikan guru yang terkait  dengan  permasalahan  bilangan secara 
umum 

4. Peserta   didik   mengamati setiap soal yang diberikan dan 
menyelesaikan masalah. 

5. Mengidentifikasi hubungan materi bilangan. 
6. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan soal 

bilangan. 

Diskusi Slide Power point, Laptop, 
LCD 

  

 
14 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat14 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

7. Peserta didik melakukan eksplorasi seperti dalam poin 10, dimana 
mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata 

8. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan 
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan 
memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 

9. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  kelompok  
untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh peserta didik 

10. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti. 

11. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang 
digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan 
masalah terkait masalah yang diberikan 

12. Peserta didik masing-masing dengan bimbingan guru untuk dapat 
mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan materi bilangan serta 
memberikan bantuan untuk menyajikan hasil pemecahan masalah 
yang telah diperoleh. 

13. Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah 
yang diberikan terkait materi bilangan. 

Contoh dan Non 
Contoh 

     

Latihan      
Rangkuman      

Glosari      
 TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

4.      

Tindak Lanjut  Penugasan: Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat14 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

1. Mempelajari materi himpunan tentang menyatakan suatu kumpulan 
merupakan himpunan atau bukan himpunan 

2. Mempelajari materi tentang menyatakan himpunan 
JUMLAH WAKTU    
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Materi Pokok : Himpunan 

Alokasi Waktu : 23 x 40’ (9 pertemuan) 
 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat15 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah 

  
  

• Penjelasan GURU 
tentang pola belajar 
dg aplikasi ML 

• Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 
  

*video 
penjelasan 
GURU ada 
di aplikasi 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 semester kedepan  

TIK 
Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

 

TAHAP PENYAJIAN 

Uraian 

Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah • Penjelasan GURU 
tentang pola belajar 
dg aplikasi ML 

• Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 

*video 
penjelasan 
GURU ada 
di aplikasi 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

     

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Diskusi     

 
15 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat15 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Rangkuman      
Glosari      

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
     

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 

  

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
4. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi himpunan, 

kumpulan yang termasuk himpunan, dan kumpulan yan bukan 
himpunan dengan kehidupan nyata 

5. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

6. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

 
 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
31. Penyajian informasi tentang kaitan materi himpunan, kumpulan yang 

termasuk himpunan, dan kumpulan yan bukan himpunan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat15 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

32. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menemukan 
dan menentukan jenis-jenis himpunan, kumpulan yang termasuk 
himpunan, dan kumpulan yan bukan himpunan  

33. Penyajian informasi cara  menemukan dan menentukan jenis-jenis 
himpunan, kumpulan yang termasuk himpunan, dan kumpulan yan 
bukan himpunan dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 
2. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data terkait himpunan, 
 

n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

JUMLAH WAKTU    
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1. Pertemuan 1 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat16 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan  dalam  
matematika  dikenal  dengan  istilah  himpunan.  Namun, tidak semua 
kumpulan termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang  pandai,  
kumpulan  siswa  yang  berbadan  tinggi.  

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik mengelompokan hal-hal yang ada di kehidupan 
dengan berdasarkan kategori tertentu. (Hanya mereview, peserta didik 
sudah mendapatkan informasinya melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.4.1 Menjelaskan pengertian himpunan. 
3.4.2 Menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan. 
3.4.3 Menentukan suatu kumpulan yang termasuk bukan himpunan. 
3.4.4 Menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. 

Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

15. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
16. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
17. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video yang sesuai dengan  materi 
18. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 

dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



85 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat16 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

19. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain  

20. kelompok  menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran 
atau apa yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
21. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
22. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam 
menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan 

23. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

24. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  menyatakan jenis himpunan 

25. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

26. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

27. Melaksanakan  Latihan  terkait  tentang  himpunan dan bukan 
himpunan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat16 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

28. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 
 
 
 

29. Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif dapat mengetahui 
gambaran tentang materi selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh himpunan, kumpulan yang termasuk himpunan, dan 
kumpulan yan bukan himpunan 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background slide 
Power point tentang 
latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) 

• Laptop, LCD 
 

  

Latihan 1.  Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut 
a.  A   = {bilangan asli yang kurang dari 10} 
b.  B   = {bilangan ganjil positif yang kurang dari 16} 
c.  C   = {bilangan prima yang genap} 
d.  D  = {x| x ≤ 9 dan x ∈ Bilangan asli} 
e.  E  = {x| −3 < x ≤ 12 dan x ∈ Bilangan bulat} 
f.  F  = {x| x < 10 dan x ∈ Bilangan cacah} 

Melaksanak
an Tes 

• Background slide 
Power point tentang 
latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat16 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
2.  Diketahui A = {bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30} 
a.  Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan 
b.  Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya 
 
hal. 121 

 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Himpunan Bagian 
•  Komplemen himpunan 
•  Operasi himpunan 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Sebutkan contoh himpunan dan bukan himpunan masing-masing 3? 
2. Himpunan A = {bilangan cacah kurang dari 5}, jika disajikan dengan 

menyebutkan anggotanya maka A = {0, 1, ..., …, …} dan jika 
disajikan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = {x|x < ..., dan 
x ∈ Bilangan ... ... ... ...} 

3. Himpunan P = {2, 3, 5, 7}. Coba sajikan himpunan P dengan notasi 
pembentuk himpunan dan sajikan himpunan P dengan menuliskan 
sifat keanggotaannya 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
7. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi himpunan 

kosong dan himpunan semesta yang diajarkan dengan kehidupan nyata 

Blended 
Learning 

  1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat16 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

8. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   lingkup   
materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 

 
 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
34. Penyajian informasi tentang materi himpunan kosong dan himpunan 

semesta  
35. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 

materi himpunan kosong dan himpunan semesta  
36. Penyajian informasi cara  menentukan materi himpunan kosong dan 

himpunan semesta dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

3. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data terkait materi himpunan kosong dan himpunan 
semesta 
 

 

kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

JUMLAH WAKTU    
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2. Pertemuan 2 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat17 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, 
yang dinamakan dengan himpunan kosong. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik mengelompokan hal-hal yang ada di kehidupan 
dengan berdasarkan kategori tertentu. (Hanya mereview, peserta didik 
sudah mendapatkan informasinya melalui aplikasi BL) 

 Ceramah 
 

• Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.4.1 Menyatakan himpunan kosong. 
3.4.2 Menyatakan himpunan semesta yang mungkin dari suatu 

himpunan. 
3.4.3 Menggambarkan bentuk diagram venn apabila diketahui kedua 

anggota himpunan dan himpunan semestanya. 
3.4.4 Menentukan semesta dari diagram venn. 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya 

1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan yang sudah dilakukan melalui aplikasi blended  learning. 

2. guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai himpunan 
kosong, semesta dan diagram venn. 

3. Berilah motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan cara 
lain agar mampu membuat pertanyaan tentang penyajian himpunan. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
17 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat17 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

4. Jawablah pertanyaan yang terkait erat dengan penyajian himpunan. 
yang mampu membuat  

5. Berilah nilai afektif untuk siswa pertanyaan dengan baik. 
 

Langkah 3. Mengumpulkan data 
6. Peserta didik secara berpasangan melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL. 
7. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. 
8. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 

paket, buku LKS dan internet. 
 

Langkah 4. Menalar  
9. Peserta didik menyimpulkan pengertian himpunan kosong, semesta 

dan diagram venn. 
10. Minta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi 
11. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 
12. guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencing siswa untuk 

berpikir mengenai himpunan kosong, semesta dan diagram venn. 
 

Langkah 5. Mengkomunikasi 
13. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
14. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 

15. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi. 
16. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat17 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

17. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 
dikerjakan. 

 
 
 

18. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa.  
 

 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh himpunan kosong dan himpunan semesta Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Tulislah semua anggota himpunan berikut ini. 
a.  Himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan.  
b.  Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10.  
c.  Himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari  
100 dan habis dibagi 3.  
d.  Himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10.  
2.  Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. 
 a.   { }  
b.  {−1, 1} 
c.  {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 31, 34, 37, 40} 
d.  {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100,…} 
e.  { } … baca: himpunan kosong 

Melaksanak
an Tes 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 

  



92 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat17 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 

berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari • Himpunan Bagian 
• Komplemen himpunan 
• Operasi himpunan 
• Himpunan Kosong 
• Himpunan Semesta 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan 
berikut. 

a. A = {sepeda motor, mobil, truk } 
b. B = {jeruk, apel, mangga, durian} 
c. C = {2, 4, 6, 8} 
d. D = {−4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3,4} 

2. Gambarlah diagram Venn jika himpunan S ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10} 

a. Himpunan A ={1, 2, 3, 4} dan himpunan B ={7, 8, 9, 10} 
b. Himpunan A ={1, 2, 3, 4} dan himpunan B ={1, 2, 3, 4} 
c. Himpunan A ={1, 2, 3} dan himpunan B ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 
d. Himpunan A ={1, 2, 3, 4} dan himpunan B ={3, 4, 5, 6 7} 

4.  

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah    

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
10. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi sifat-sifat 

himpunan yang diajarkan dengan kehidupan nyata 

Blended 
Learning 

 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat17 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

11. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

12. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 

 
 
        ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
37. Penyajian informasi tentang materi sifat-sifat himpunan  
38. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 

sifat-sifat himpunan  
39. Penyajian informasi cara  menentukan sifat-sifat himpunan dengan LK 

memotivasi/ mendorong peserta didik untuk menemukannya 
    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Penyajian informasi terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat himpunan  

 

materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

JUMLAH WAKTU    
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3. Pertemuan 3 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat18 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Kardinalitas Himpunan adalah bilangan yang menyatakan  
banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan  
dengan n(A). 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.4.5 Menjelaskan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, 
himpunan kuasa dan himpunan bagian). 

3.4.6 Menentukan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, 
himpunan kuasa dan himpunan bagian). 

Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya 

10 Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan yang sudah dilakukan melalui aplikasi blended  learning 
yang berkaitan dengan sifat-sifat himpunan seperti kardinalitas 
himpunan dan himpunan bagian. 

1. guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat-sifat 
himpunan seperti kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
18 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



95 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat18 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

2. Berilah motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan cara 
lain agar mampu membuat pertanyaan tentang sifat-sifat himpunan 
seperti kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. 

3. Jawablah pertanyaan yang terkait erat dengan penyajian himpunan. 
yang mampu membuat  

4. Berilah nilai afektif untuk siswa pertanyaan dengan baik. 
 
Langkah 3. Mengumpulkan data 

 
5. Peserta didik secara berpasangan melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL. 
6. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. 
7. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 

paket, buku LKS dan internet. 
 
 

Langkah 4. Menalar  
5. Peserta didik menyimpulkan sifat-sifat himpunan seperti kardinalitas 

himpunan dan himpunan bagian. 
6. Minta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi 
7. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 

guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencing siswa untuk 
berpikir mengenai sifat-sifat himpunan seperti kardinalitas himpunan 
dan himpunan bagian  
 

8. Langkah 5. Mengkomunikasi 
9. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat18 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

10. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 
disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 
8. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi.  
9. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan 

dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
materi. 

10. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 
dikerjakan. 

 
 
 

11. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa.  
 

 
 
 
 
• Background slide 

Power point tentang 
latihan-latihan  materi 
(khusus untuk 
dikelas) 

• Laptop, LCD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh  sifat himpunan Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini 
a.  { 1, 2, 3}  ⊂ { −1, 0, 1, 2, 3} 
b.  {− 1, 1}  ⊂ { 0, 1, 2, 3} 
c.  {  }  ⊂ { a, b, c, d} 
d.  a ⊂ { a, b} 
e.  {1, 2, 3}  ⊂ {1, 2, 3} 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat18 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

f.  {  }  ⊂ {  } 
2.  Diberikan himpunan-himpunan: P = { x | x bilangan asli, 0 < x < 10}  
  Q = { x | x bilangan asli, 0 < x < 6 } dan  R = { x | x bilangan prima,         
0 < x < 6}, Periksa apakah:  
a.  P ⊂ Q;   
b.  Q ⊂ P;   
c.  Q ⊂ R;   
d.  R ⊂ Q;   
e.  R ⊂ P;   
f.  P ⊂ R. 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari • Kardinalitas Himpunan 
• Himpunan bagian 

 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Tentukan kardinalitas himpunan dari himpunan-himpunan berikut. 

a. A = {sepeda motor, mobil, truk } 
b. B = {jeruk, apel, mangga, durian} 
c. C = himpunan bilangan genap kurang dari 10 
d. D = himpunan warna pelangi 

2. Diketahui himpunan A = {h, a, r, u, m} dan B = {m, u, r, a, h}. 
a. Selidiki apakah A ⊂ B? 
b. Selidiki apakah B ⊂ A? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat18 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

c. Perhatikan anggota himpunan A dan B, kesimpulan apa yang bisa 
kamu temukan? 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Background slide Power 
point tentang cover 
Video materi selanjutnya  

  

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
13. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi sifat-sifat 

himpunan (himpunan kuasa). yang diajarkan dengan kehidupan nyata 
14. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

15. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

- 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat18 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

dilaksanaka
n  

----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
40. Penyajian informasi tentang materi sifat-sifat himpunan (himpunan 

kuasa). 
41. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 

sifat-sifat himpunan (himpunan kuasa). 
42. Penyajian informasi cara  menentukan sifat-sifat himpunan (himpunan 

kuasa) dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik untuk 
menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Penyajian informasi terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat himpunan (himpunan  
kuasa). 

 

 - Video 
penjelasan 
tentang 
sifat-sifat 
himpunan 
 

 

JUMLAH WAKTU    
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4. Pertemuan 4 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat19 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Himpunan Kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan  
bagian dari A, dilambangkan dengan P(A). Banyak anggota  
himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan n(P(A)). 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

 Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.4.1 Menjelaskan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, 
himpunan kuasa dan himpunan bagian). 

3.4.2 Menentukan sifat-sifat himpunan (kardinalitas himpunan, 
himpunan kuasa dan himpunan bagian). 

Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian   

Langkah 2. Menanya 
1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

pengamatan yang sudah dilakukan melalui aplikasi blended  learning 
yang berkaitan dengan himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan 

2. guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai himpunan kuasa 
dan kesamaan dua himpunan. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
19 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat19 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

3. Guru memberi motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan 
cara lain agar mampu membuat pertanyaan tentang sifat-sifat himpunan 
seperti himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan 

4. Jawablah pertanyaan yang terkait erat dengan himpunan kuasa dan 
kesamaan dua himpunan yang mampu membuat  

5. Berilah nilai afektif untuk siswa pertanyaan dengan baik. 
 

Langkah 3. Mengumpulkan data 
6. Peserta didik secara berkelompok  melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL.. 
7. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kerja. 
8. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 

paket, buku LKS dan internet. 
 

Langkah 4. Menalar  
9. Peserta didik menyimpulkan sifat-sifat himpunan seperti himpunan 

kuasa dan kesamaan dua himpunan. 
10. Minta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi 
11. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 
12. guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencing siswa untuk 

berpikir mengenai sifat-sifat himpunan seperti himpunan kuasa dan 
kesamaan dua himpunan 
 

Langkah 5. Mengkomunikasi 
13. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
14. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat19 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

15. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi.  
16. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
17. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 

dikerjakan 
 

18. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh  sifat himpunan Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Tentukan semua himpunan bagian dari A ={a, b, c} 
2.  Tentukan semua himpunan bagian dari M ={x │2 ≤ x ≤ 6 } 
3.  Tentukan  himpunan kuasa  dari himpunan berikut. 
a.  A = {1, 2, 3, 4} 
b.  B ={1, 2, 3, 4, 5} 
c.  C ={1, 2, ..., 7, 8} 
 
hal. 144 
 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat19 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Glosari • Himpunan kuasa 
 
 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. 

a. A = {sepeda motor, mobil, truk } 
b. B = {jeruk, apel, mangga, durian} 

2. Diketahui himpunan A = {h, a, r, u, m} dan B = {m, u, r, a, h}. Apakah 
himpunan A dan B ekuivalen? berikan alasannya 

 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
16. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi operasi 

himpunan (irisan) yang diajarkan dengan kehidupan nyata 
17. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

18. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

 - 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat19 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
43. Penyajian informasi tentang materi operasi himpunan (irisan dan 

gabungan) 
44. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 

hasil dari operasi himpunan (irisan dan gabungan) 
45. Penyajian informasi cara  menentukan hasil dari operasi himpunan 

(irisan dan gabungan) dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Penyajian informasi terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan (irisan dan 
gabungan) 

 

  Video 
penjelasan 
tentang 
materi 
operasi 
himpunan 
(irisan dan 
gabungan) 
 

 

JUMLAH WAKTU    
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5. Pertemuan 5 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat20 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

himpunan-himpunan juga bisa dioperasikan satu sama lain. Operasi-operasi 
himpunan  itu  mencakup:  (1)  Irisan,  (2)  Gabungan 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.5.1 Menjelaskan berbagai operasi himpunan seperti irisan, gabungan, 
komplemen. 

3.5.2 Menentukan irisan, gabungan dan komplemen dari suatu 
himpunan. 

  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya 

1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan pada aplikasi BL yang berkaitan dengan operasi 
himpunan seperti irisan. 

2. Guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi 
himpunan seperti irisan dan gabungan. 

3. Guru memberi motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan 
cara lain agar mampu membuat pertanyaan tentang irisan dan 
gabungan. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Langkah 3. Mengumpulkan data 
4. eserta didik secara berkelompok melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL.Guru membimbing 
siswa untuk mengerjakan lembar kerja. 

5. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 
paket, buku LKS dan internet. 
 

Langkah 4. Menalar  
6. Peserta didik menyimpulkan operasi himpunan seperti irisan dan 

gabungan. 
7. Guru meminta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi. 
8. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 
9. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mancing siswa untuk 

berpikir mengenai operasi himpunan seperti irisan dan gabungan. 
 

Langkah 5. Mengkomunikasi 
10. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
11. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 

12. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi.  
13. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
14. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 

dikerjakan. 
15. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
 
 
 

 
 
 
 

Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh  operasi himpunan : irisan dan gabungan Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Diketahui himpunan A ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},  himpunan B = {1, 3,  
5, 7}, C = {1, 2, 3, 4}, himpunan D = {4, 5, 6, 7}, tentukan anggota- 
anggota dari 
a.  A ∩ B 
b.  A ∩ C 
c.  B ∩ C 
d.  C ∩ D 
e.  B ∩ D 
2.  Diketahui    
  A ={bilangan asli kurang dari 20} 
  B = {bilangan asli genap kurang dari 15} 
  C ={bilangan asli ganjil kurang dari 10} 
  D ={bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15} 
  a.  Tentukan anggota dari himpunan A, B, C, dan D 
  b.  Tentukan anggota dari B ∩ C, B ∩ D, dan C ∩ D 
c.  Gambarlah diagram Venn-nya  
 
(hal. 155) 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
1.  Diketahui himpunan A ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},  himpunan B = {1, 3,  
5, 7}, C = {1, 2, 3, 4}, himpunan D = {4, 5, 6, 7}, tentukan anggota- 
anggota dari 
a.  A ∪ B 
b.  A ∪ C 
c.  A ∪ D 
d.  B ∪ C 
e.  B ∪ D 
f.  C ∪ D 
 
(hal 158) 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari • Irisan 
• Gabungan 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
IRISAN 

1. Diketahui 
A ={bilangan asli kurang dari 20} 
B = {bilangan asli genap kurang dari 15} 
C ={bilangan asli ganjil kurang dari 10} 
D ={bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15} 
Tentukanlah: 

a. Tentukan anggota dari himpunan A, B, C, dan D 
b. Tentukan anggota dari B ∩ C, B ∩ D, dan C ∩ D 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

c. Gambarlah diagram Venn-nya 
2. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Diantaranya ada 18 siswa gemar 

pelajaran Matematika, 20 siswa gemar Bahasa Indonesia, dan 2 siswa 
tidak gemar keduanya. 
a. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut 
b. Tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut 
 
GABUNGAN 
 

1. Diketahui himpunan A ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, himpunan B = {1, 3, 5, 
7}, C = {1, 2, 3, 4}, himpunan D = {4, 5, 6, 7}, tentukan anggota-
anggota dari 
a. A ∪ B 
b. A ∪ C 
c. A ∪ D 
d. B ∪ C 
e. B ∪ D 
f. C ∪ D 

2. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran Matematika, 20 
siswa gemar Bahasa Indonesia, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa 
tidak gemar keduanya. 
a. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut 

b. Tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut 
 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- Blended 
Learning 

 1.Video 
penjelasan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

19. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi operasi 
himpunan (komplemen dan selisih) yang diajarkan dengan kehidupan 
nyata 

20. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

21. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 
 

kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
dilaksanaka
n  

 ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
46. Penyajian informasi tentang materi operasi himpunan (komplemen dan 

selisih) 

 Aplikasi BL Video 
penjelasan 
tentang 
materi 
operasi 
himpunan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat20 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

47. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 
hasil dari operasi himpunan (komplemen dan selisih) 

48. Penyajian informasi cara  menentukan hasil dari operasi himpunan 
(komplemen dan selisih) dengan LK memotivasi/ mendorong peserta 
didik untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Penyajian informasi terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan (komplemen dan 
selisih) 

 

(komplemen 
dan selisih) 
 
 

JUMLAH WAKTU    
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6. Pertemuan 6 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat21 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

himpunan-himpunan juga bisa dioperasikan satu sama lain. Operasi-operasi 
himpunan  itu  mencakup:  (1)  Irisan,  (2)  Gabungan,  (3)  Selisih,  dan  (4) 
Komplemen. 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.5.3 Menjelaskan berbagai operasi himpunan seperti irisan, gabungan, 
komplemen. 

3.5.4 Menentukan irisan, gabungan dan komplemen dari suatu 
himpunan. 

Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya 

1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan pada aplikasi BL yang berkaitan dengan operasi 
himpunan komplemen dan selisih. 

2. Guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi 
himpunan seperti komplemen dan selisih. 

3. Guru memberi motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan 
cara lain agar mampu membuat pertanyaan tentang operasi himpunan 
seperti komplemen dan selisih. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat21 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Langkah 3. Mengumpulkan data 
4. Peserta didik secara berkelompok melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL. 
5. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kerja. 
6. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 

paket, buku LKS dan internet. 
 

Langkah 4. Menalar  
7. Peserta didik menyimpulkan operasi himpunan seperti komplemen dan 

selisih. 
8. Guru meminta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi. 
9. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 
10. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mancing siswa untuk 

berpikir mengenai operasi himpunan seperti komplemen dan selisih. 
 

Langkah 5. Mengkomunikasi 
11. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
12. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 

13. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi.  
14. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
15. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 

dikerjakan. 
16. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat21 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
 

 
 
 
 

Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh  operasi himpunan : komplemen dan selisih Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan KOMPLEMEN (hal. 163) 
2.  Hasil  survey  tentang  acara  televisi  yang  paling  disukai  warga  yang  
usianya diatas 17 tahun di RT 05 kelurahan Arjosari adalah  110 warga  
suka sinetron, 90 warga suka olah raga, 20 orang suka keduanya, dan 5  
orang tidak suka keduanya. 
a.  Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut 
b.  Berapa banyak warga RT 05 kelurahan Arjosari? 
c.  Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? 
d.  Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga?  
 
SELISIH 
1.  Diketahui  
S = {bilangan asli kurang dari 15} 
P  = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
Q = {5, 6,7, 8, 9} 
Tentukan  
a.  Pc 
b.  Qc 

Melaksanak
an Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  

  



115 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat21 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

c.  (P ∩ Q)c 
d.  (P ∪ Q)c 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari • Komplemen 
• Selisih 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
Penugasan: 
1. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan 

pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika, 
dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. 
a. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. 
b. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? 
c. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? 
d. Berapa banyak siswa dalam kelas itu? 

2. Di Desa Sabulan yang terletak di pulau Samosir terdapat 100 rumah 
tangga. Dari jumlah tersebut 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, 
35 rumah tangga memelihara ternak kambing, 45 rumah tangga 
memelihara ternak sapi, 15 rumah tangga memelihara ternak ayam dan 
ternak kambing, 5 rumah tangga memelihara ternak kambing dan ternak 
sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi. Jika 5 
rumah tangga memelihara ketiga ternak itu, selesaikanlah permasalahan 
berikut! 
a. Gambarkanlah diagram Venn dari keterangan di atas. 
b. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam? 
c. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak kambing? 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat21 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

d. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi? 
e. Berapa rumah tangga yang tidak memelihara ternak ketiga-tiganya? 
 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui isi 
materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL   

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
22. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi sifat-sifat 

operasi himpunan yang diajarkan dengan kehidupan nyata 
23. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

24. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat,   langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

 1.Video 
penjelasan 
kaitan 
materi 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video 
penjelasan 
tentang 
kompetensi, 
ruang   
lingkup   
materi,   
tujuan,   
manfaat,   
langkah 
pembelajara
n, metode 
penilaian 
yang akan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat21 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

dilaksanaka
n  

 ----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
49. Penyajian informasi tentang materi sifat-sifat operasi himpunan 
50. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  untuk  menentukan 

sifat-sifat operasi himpunan 
51. Penyajian informasi cara  menentukan sifat-sifat operasi himpunan 

dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik untuk 
menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 

Penyajian informasi terkait langkah-langkah menentukan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi himpunan 

 

  Video 
penjelasan 
tentang 
materi sifat-
sifat operasi 
himpunan 
 

 

JUMLAH WAKTU    
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7. Pertemuan 7 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat22 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Sifat-sifat himpunan terdiri dari sifat idempoten, sifat identitas, sifat 
komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 (Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan informasinya 
melalui aplikasi BL) 

  • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.5.5 Menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan. Ceramah  Video 
penjelasan 
tujuan 
materi 

 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya 

17. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan yang telah dilakkan melalui aplikasi BL yang berkaitan 
dengan sifat-sifat operasi himpunan. 

18. Guru  memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi 
himpunan seperti sifat-sifat operasi himpunan.. 

19. Guru memberi motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan 
cara lain agar mampu membuat pertanyaan tentang operasi himpunan 
seperti sifat-sifat operasi himpunan. 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat22 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Langkah 3. Mengumpulkan data 
20. Peserta didik secara berkelompok melihat kembali hasil pengerjaan  

lembar kerja yang telah dikerjakan di aplikasi BL. 
21. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kerja. 
22. Guru membimbing siswa untuk mencari sumber informasi dari buku 

paket, buku LKS dan internet. 
 

Langkah 4. Menalar  
23. Peserta didik menyimpulkan operasi himpunan seperti sifat-sifat 

operasi himpunan. 
24. Guru meminta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi. 
25. Guru membimbing siswa untuk bernalar. 
26. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mancing siswa untuk 

berpikir mengenai operasi himpunan seperti sifat-sifat operasi 
himpunan. 
 

Langkah 5. Mengkomunikasi 
27. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/ pekerjaannya. 
28. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan, meliputi : bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya 

29. Guru memberi umpan balik atau konfirmasi. 
30. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
31. Guru bersama siswa membahas latihan mandiri yang sudah selesai 

dikerjakan. 
32. Di akhir pelajaran, Guru memberikan  tes formatif kepada siswa 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat22 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh  sifat-sifat himpunan  Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Misal A = {1, 2, 3} dan B = {2, 1, 5}, tentukan hasil dari (A ∪ B) – A. 
2.  Jika H = {2, 4, 5}, K = {1, 4, 7} dan L = {7, 5, 1}, tentukan hasil dari  
(H – K) ∩ L. 
3.  Misalkan  himpunan  semesta  adalah  himpunan  semua  bilangan  asli,                  
D = {x | x kelipatan 5} dan E = {x | x kelipatan 10}, tentukan hasil dari D 
– Ec 
 
hal. 181 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari • sifat idempoten,  
• sifat identitas,  
• sifat komutatif,  
• sifat asosiatif,  
• sifat distributif 

 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat22 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

1. Diketahui 
S = {bilangan asli kurang dari 15} 
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
Q = {5, 6,7, 8, 9} 
Tentukan 
a. Pc 
b. Qc 
c. (P ∩ Q)c 

   d. (P ∪ Q)c 
2. Jika A adalah himpunan kosong, apakah berlaku A ∪ A = A? 

Diskusikan dengan temanmu. 
3. Jika A adalah himpunan kosong, apakah berlaku A ∩ A = A? 

Diskusikan dengan temanmu. 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal  Background 
slide Power 
point 
tentang 
Video tes 
formatif 
pada 
aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Mengerjakan tugas yang ada di buku modul dan  mereview materi , dan 
mengerjakan latihan ulangan di aplikasi  

Ceramah • slide Power point 
berisi cover laman 
latihan ulangan harian 

• Laptop, LCD 

Video tes 
formatif 

 

JUMLAH WAKTU    
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8. Pertemuan 8 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat23 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 

Mengerjakan soal evaluasi materi himpunan. Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

  Video   

TIK   Video   
 TAHAP PENYAJIAN 

Uraian Langkah 1. Evaluasi  
14. Guru membagikan soal ulangan dan peserta didik membaca petunjuk,  

mengamati  soal ulangan (soal ulangan  berisi  tentang permasalahan  
himpunan). 

 

Diskusi Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Contoh dan Non 
Contoh 

     

Latihan      
Rangkuman      

Glosari      
 TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

1.  Diantara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah 
a.  Kumpulan gunung yang tinggi 
b.  Kumpulan bunga yang baunya harum 
c.  Kumpulan hewan berkaki empat 
d.  Kumpulan siswa yang pandai 
 

Mengerjakan 
Tes Formatif 

Lembar soal dan jawaban   

 
23 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat23 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

2.  Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah . . . 
a.  Kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm 
b.  Kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 
c.  Kumpulan siswa yang berbadan kurus 
d.  Kumpulan bilangan asli kurang dari 10 
 
 
hal 185. 192 

Tindak Lanjut  Penugasan: 
3. Mempelajari materi aljabar tentang bentuk-bentuk aljabar 
 

Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
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Materi Pokok : Aljabar 

Alokasi Waktu : 18 x 40’ (6 pertemuan) 
 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat24 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah 
  

• Penjelasan GURU 
tentang pola belajar 
dg aplikasi ML 

• Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 
  

*video penjelasan GURU 
ada di aplikasi 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 
semester kedepan 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik 
saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah • Penjelasan GURU 

tentang pola belajar 
dg aplikasi ML 

• Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 

  

Contoh dan Non 
Contoh 

    
 

 
24 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat24 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Ceramah 
 

Aplikasi Blended 
Learning  

 

Rangkuman      
Glosari      

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
     

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL 
untuk mengetahui isi materi selanjutnya 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point 

• Laptop, LCD 

 
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

 -------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan 

materi bentuk dan unsur aljabar dengan kehidupan 
nyata 

2. Peserta didik menerima informasi tentang 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi 
yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

3. Peserta didik menerima informasi tentang 
kompetensi, ruang   lingkup   materi,   tujuan,   
manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

  1.Video penjelasan kaitan 
materi dengan kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video penjelasan tentang 
kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   
manfaat,   langkah 
pembelajaran, metode 
penilaian yang akan 
dilaksanakan  

 

--------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 

  Video penjelasan tentang 
materi bentuk dan unsur 
aljabar 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat24 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

1. Penyajian informasi tentang kaitan materi bentuk dan 
unsur aljabar 

2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  
untuk  menemukan dan menentukan bentuk dan unsur 
aljabar 

3. Penyajian informasi cara  mengenal, 
mengidentifikasi, menyederhanakan, menyelesaikan 
bentuk dan unsur aljabar dengan LK memotivasi/ 
mendorong peserta didik untuk menemukannya 

    
Langkah 2. Identifikasi masalah 
1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah 

pengumpulan dan menganalisis data terkait 
himpunan, 

 
JUMLAH WAKTU    
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1. Pertemuan 1 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat25 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Memecahkan persoalan matematis dengan cara 
menganalogikannya dengan simbol huruf atau variabel, 
bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk 
aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan 
disebut operasi aljabar. 
 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.6.1 Mengenal bentuk-bentuk aljabar 
3.6.2 Mengidentifikasi unsur-unsur aljabar 
3.6.3 Menyederhanakan unsur-unsur aljabar 

 

 
 Video penjelasan tujuan 

materi 
 

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Identifikasi masalah 

1. Guru memberikan informasi terkait langkah-langkah 
pengumpulan dan menganalisis data terkait unsur, 
bentuk dan menyederhanakan aljabar.  

2. Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis 
kembali LK yang telah diberikan pada aplikasi BL 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang 
latihan-latihan 
materi 

• Laptop, LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
25 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

dalam kelompok masing-masing berdasarkan intruksi 
yang ada dalam LK 

 
Langkah 3. Mengumpulkan Data dan Pengolahan 
Data 
3. Peserta didik dalam kelompok melakukan 

pembuktian sesuai intruksi yang ada dalam LK 
tentang unsur, bentuk dan menyederhanakan aljabar.  

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan 
pembuktian pertama dan mengarahkan serta 
memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh pertanyaan penuntun/pancingan: 

a. Jika banyak buku dalam kardus ada 10 buah, 
berapa banyak buku yang dibeli Bu Ani? 

b. Apakah dari permasalahan di atas, ada hal 
yang belum diketahui? 

c. Jika banyak buku dalam kardus itu berubah, 
apakah banyak buku Bu Ani juga berubah? 
Coba Jelaskan! 

d. Berapa banyak buku yang dibeli Bu Ani, 
jika ia membeli lagi 2 kardus? 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

5. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian 
kembali dan mengolah data kembali dengan langkah 
yang sama dengan menggunakan model peraga lain 
untuk membuktikan tentang unsur, bentuk dan 
menyederhanakan aljabar. 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan 
kelompok  menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil 
pembelajaran atau apa yang telah dipelajari atau 
didiskusikan   
 

Langkah 4. Pembuktian 
7. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk 

membuktikan   benar   atau   tidaknya   tentang  
langkah-langkah saat mengerjakan unsur, bentuk dan 
menyederhanakan aljabar.  
 

8. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  
untuk  menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  
contoh-contoh  dalam  kehidupan  sehari-hari.  
Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  
yang  diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

9. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  
dengan  membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  
dalam  hasil  pembuktian tentang  unsur, bentuk dan 
menyederhanakan aljabar.  

10. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan 
hasil  presentasi  meliputi  tanya  jawab  untuk 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, 
melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 

11. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah 
matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
 

 
Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif untuk 
dapat mengetahui gambaran pemahaman siswa terkait 
keseluruhan materi yang sudah diberikan.. 
 

 
 
 
 
 
 
Background slide Power 
point tentang Video tes 
formatif pada aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh bentuk dan unsur aljabar. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan Untuk soal nomor 1 sampai 3, sajikan permasalahan 
tersebut dalam bentuk  
aljabar. Jelaskan makna variabel yang kalian gunakan. 
1.  Suatu  ketika  Pak  Veri  membeli  dua  karung  beras  
untuk  kebutuhan hajatan  di  rumahnya.  Setelah  dibawa  
pulang,  istri  Pak Veri  merasa beras yang dibeli kurang. 
Kemudian Pak Veri membeli lagi sebanyak 5 kg. 
Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Veri. 
2.  Pak Deni membeli tiga gelondong kain untuk 
keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP 
Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, 
ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk 
aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. 
 
(Hal.204) 

Melaksanakan 
Tes 

• Slide Power point 
yang menampilkan 
lembar latihan, 

• Laptop, LCD  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
 

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi 
yang telah berikan 
 

Ceramah  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Koefisien   
•  Variabel 
•  Konstanta 
•  Suku  
•  Suku sejenis  
•  Bentuk aljabar sederhana. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar 
berikut ini. 

a. 9k + 8m – 4km – 15k + 7km 
b. 5a + 7 

2. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. 
a. 5x – 3x 
b. 9 + 4x – 1 
c. 4x – 8x + 12 
d. 7 – 2x – x + 5 
 

Melaksanakan 
Tes 

Lembar soal  Background slide Power 
point tentang Video tes 
formatif pada aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL 
untuk mengetahui isi materi selanjutnya 

Ceramah Background slide 
Power point tentang 
cover Video materi 
selanjutnya  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

----------------------------Pendahuluan--------------------
-------- 

4. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan 
materi operasi penjumlahan, pengurangan, dan 
perkalian aljabar yang diajarkan dengan kehidupan 
nyata 

5. Peserta didik menerima informasi tentang 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi 
yang memiliki keterkaitan dengan materi 
sebelumnya. 

6. Peserta didik menerima informasi tentang 
kompetensi, ruang   lingkup   materi,   tujuan,   
manfaat,   langkah pembelajaran, metode penilaian 
yang akan dilaksanakan 
 

Blended 
Learning 

 
1.Video penjelasan kaitan 
materi dengan kehidupan 
sehari-hari 
 
2.Video penjelasan tentang 
kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   
manfaat,   langkah 
pembelajaran, metode 
penilaian yang akan 
dilaksanakan  

 

----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian rangsangan 
4. Penyajian informasi tentang materi operasi 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aljabar 
5. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk  

untuk  menentukan hasil operasi penjumlahan, 
pengurangan, dan perkalian aljabar 

6. Penyajian informasi cara  menentukan hasil operasi 
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aljabar 
dengan LK memotivasi/ mendorong peserta didik 
untuk menemukannya 

    

  Video penjelasan tentang 
operasi penjumlahan, 
pengurangan, dan 
perkalian aljabar (beserta 
latihan-latihan) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat25 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Langkah 2. Identifikasi masalah 
2. Penyajian informasi terkait langkah-langkah 

menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, 
dan perkalian aljabar 
 

 
JUMLAH WAKTU    
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2. Pertemuan 2  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat26 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Memecahkan persoalan matematis dengan cara 
menganalogikannya dengan simbol huruf atau variabel, 
bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk 
aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan 
disebut operasi aljabar. 
 

Ceramah • slide Power point 
• Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan 
dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk 
aljabardalam dunia perbankan, perdagangan di 
pasar, dan produksi suatu perusahaan 
 
(Hanya mereview, peserta didik sudah mendapatkan 
informasinya melalui aplikasi BL) 

Ceramah • Background video 
berupa slide Power 
point (review sekilas 
video pada aplikasi 
BL) 

• Laptop, LCD 

  

TIK 3.5.1 Menentukan hasil operasi penjumlahan dan 
pengurangan aljabar 

3.5.2 Menentukan hasil dari operasi perkalian pada 
aljabar 

 

   Video penjelasan tujuan 
materi 

 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya  

1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan 
berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan pada 
aplikasi BL.  

Ceramah, 
Diskusi 

• Background video 
berupa slide Power 
point tentang 
latihan-latihan 
materi 

 
 
 
 
 

 

 
26 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat26 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

2. Apabila proses bertanya dari peserta didik kurang 
lancar, Guru melontarkan pertanyaan penuntun/ 
pancingan secara bertahap.  

3. Guru memberikan tanggapan serta penjelasan dari 
setiap pertanyaan yang muncul. 
 

Langkah 3. Merencanakan 
4. Secara kelompok, Peserta didik meninjau kembali 

idenigikasi dan analisis LK yang telah diberikan pada 
aplikasi BL. 

 
Langkah 4. Mengumpulkan Data dan Menganalisis 
Data 
5. Peserta didik dalam kelompok melakukan 

pembuktian sesuai intruksi yang ada dalam LK 
tentang penjumlahan, pengurangan dan perkalian 
aljabar  

6. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan 
pembuktian pertama dan mengarahkan serta 
memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

7. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian 
kembali dan mengolah data kembali dengan langkah 
yang sama dengan menggunakan model peraga lain 
untuk membuktikan tentang unsur, bentuk dan 
menyederhanakan aljabar. 

8. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan 
kelompok  menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil 

• Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat26 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

pembelajaran atau apa yang telah dipelajari atau 
didiskusikan   
 

Langkah 5. Aplikasi dan Tindak Lanjut 
9. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk 

membuktikan   benar   atau   tidaknya   tentang  
langkah-langkah saat mengerjakan penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian aljabar  

10. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  
untuk  menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  
contoh-contoh  dalam  kehidupan  sehari-hari.  
Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  
yang  diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

11. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  
dengan  membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  
dalam  hasil  pembuktian tentang  penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian aljabar  

12. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan 
hasil  presentasi  meliputi  tanya  jawab  untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, 
melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 

13. Guru  memberikan  latihan mandiri sebagai  latihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah 
matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat26 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Peserta didik wajib menyelesaikan tes formatif untuk 
dapat mengetahui gambaran pemahaman siswa terkait 
keseluruhan materi yang sudah diberikan.. 
 
 
 

Background slide Power 
point tentang Video tes 
formatif pada aplikasi BL 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi penjumlahan, pengurangan dan 
perkalian aljabar. 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut 
  a.  10 × (2y − 10) = ... 
  b.  (x + 5) × (5x − 1) = ... 
  c.  (7 − 2x) × (2x − 7) = ... 
2.  Tentukan nilai r pada persamaan bentuk aljabar  
(2x  + 3y)(px + qy) = rx2  + 23xy + 12y2 
 
Hal. 222 
 

Melaksanakan 
Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi 
yang telah berikan 
 

Diskusi  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Koefisien   
•  Variabel 
•  Konstanta 
•  Suku  
•  Suku sejenis  
•  Bentuk aljabar sederhana. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TAHAP PENUTUP 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat26 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

1. Tentukan hasil operasi bentuk aljabar berikut  : 
a. 5!	 + 	3!	 + 	2 
b. 7( − 3 − 6( 
c. 3D	(	2D	 + 	5	) 
d. (	4D	 + 	3	)	(2D	‒ 	6	) 

 

Melaksanakan 
Tes 

Lembar soal  Background slide Power 
point tentang Video tes 
formatif pada aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

1. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah 
dipelajari  dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang 
sifatnya menuntun dan menggali 

2. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang 
telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan 
materi. 

3. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

4. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah 
matematika  yang  berkaitan  dengan  penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian aljabar  

5. Melaksanakan  postes  terkait  tentang  penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian aljabar  

6. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk 
materi pada pertemuan berikutnya 

7. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  
dipelajari,  guru  memberikan  arahan  untuk  mencari 
referensi terkait materi  yang telah  dipelajari  baik 
melalui  buku-buku  di  perpustakaan  atau  mencari  
di internet. 

8. Guru memberikan tugas 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat26 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

JUMLAH WAKTU    
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3. Pertemuan 3 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat27 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Memecahkan persoalan matematis dengan cara menganalogikannya dengan 
simbol huruf atau variabel, bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan 
bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut 
operasi aljabar. 
 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 Diskusi Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TIK 3.5.1 Menentukan hasil dari operasi pembagian pada aljabar 
 

Ceramah    

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menanya  

1. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan.  

2. Apabila proses bertanya dari peserta didik kurang lancar, Guru 
melontarkan pertanyaan penuntun/ pancingan secara bertahap.  

3. Guru memberikan tanggapan serta penjelasan dari setiap pertanyaan 
yang muncul. 
 

Langkah 3. Merencanakan 
4. Guru memberikan informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data terkait operasi pembagian aljabar  
5. Peserta didik melakukan mengidentifikasi dan menganalisis LK yang 

diberikan dalam kelompok masing-masing berdasarkan intruksi yang 
ada dalam LK 

Ceramah, 
Diskusi 

• Background berupa 
slide Power point 
tentang latihan-
latihan materi 

• Laptop, LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
27 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat27 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Langkah 4. Mengumpulkan Data dan Menganalisis Data 
6. Peserta didik dalam kelompok melakukan pembuktian sesuai intruksi 

yang ada dalam LK tentang operasi pembagian aljabar. 
7. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 

mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

8. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang operasi 
pembagian aljabar. 

9. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan   
 

Langkah 5. Aplikasi dan Tindak Lanjut 
10. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah saat mengerjakan operasi 
pembagian aljabar. 

11. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  diajukan  
apakah  terbukti  atau tidak.  

12. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
penjumlahan, pengurangan dan perkalian aljabar  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat27 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

13. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 
 

 
  

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi pembagian aljabar. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1.  Tentukan hasil bagi  
a.  12x3  + 4x2  oleh 2x2 
b.  x2  + 5x + 6 oleh x + 2 
c.  2x2  − x − 10 oleh x + 2 
d.  2x3  + 7x2  − 14x − 40 oleh 2x − 5 
e.  3x3  − 4x2  − 5x + 6 oleh x + 2 
 
Hal. 231 

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Diskusi  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Koefisien   
•  Variabel 
•  Konstanta 
•  Suku  
•  Suku sejenis  
•  Bentuk aljabar sederhana. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
 
1. Tentukan hasil pembagian  (		6D4 	+ 	7D		‒ 		20	) oleh  (	2D	 + 	5	) 
2. Salah satu faktor dari  5D4 + 13x + 6 adalah  5x + 3. Tentukan faktor 

yang lainnya 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat27 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Tindak Lanjut 

Pengantar (kelas) 
1. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  dengan  

merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun dan menggali 
2. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 

dengan membuat catatan penguasaan materi. 
3. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil refleksi yang 

dilakukan 
4. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan keterampilan 

dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
operasi pembagian aljabar  

5. Melaksanakan  postes  terkait  tentang  operasi pembagian aljabar  
6. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya 
7. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  guru  

memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait materi  yang telah  
dipelajari  baik melalui  buku-buku  di  perpustakaan  atau  mencari  di 
internet. 

8. Guru memberikan tugas 
 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 
 

JUMLAH WAKTU    
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4. Pertemuan 4 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat28 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Memecahkan persoalan matematis dengan cara menganalogikannya dengan 
simbol huruf atau variabel, bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan 
bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut 
operasi aljabar. 
 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 Diskusi Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TIK  
3.5.1 Menentukan hasil dari perpangkatan pada aljabar 

 

Ceramah    

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mengamati 

1. Peserta didik mencermati permasalahan  yang berkaitan dengan 
pemangkatan aljabar yang diajukan guru melalui tayangan Power Point.  

2. Guru memberikan pancingan-pancingan untuk membantu siswa untuk 
mengungkapkan idenya. 
 

Langkah 2. Menanya  
3. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan.  
4. Apabila proses bertanya dari peserta didik kurang lancar, Guru 

melontarkan pertanyaan penuntun/ pancingan secara bertahap.  
5. Guru memberikan tanggapan serta penjelasan dari setiap pertanyaan 

yang muncul. 

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 
28 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat28 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

 
Langkah 3. Merencanakan 
6. Guru memberikan informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data terkait pemangkatan aljabar. 
7. Peserta didik melakukan mengidentifikasi dan menganalisis LK yang 

diberikan dalam kelompok masing-masing berdasarkan intruksi yang 
ada dalam LK 

 
Langkah 4. Mengumpulkan Data dan Menganalisis Data 
8. Peserta didik dalam kelompok melakukan pembuktian sesuai intruksi 

yang ada dalam LK tentang pemangkatan aljabar . 
9. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama dan 

mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk membuktikan 
kembali dengan permasalahan yang berbeda 

10. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk membuktikan tentang 
pemangkatan aljabar 

11. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan   
 

 
Langkah 5. Aplikasi dan Tindak Lanjut 
12. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   benar   

atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah saat mengerjakan operasi 
pembagian aljabar. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat28 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

13. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan dan 
analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  diajukan  
apakah  terbukti  atau tidak.  

14. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  membuat  
kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  pembuktian tentang  
pemangkatan aljabar. 

15. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi perpangkatan pada aljabar. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan 1. Faktorkanlah bentuk aljabar di bawah ini  
a. 4x + 8 
b. x2 – 9 
c. x2 – 4x + 4  
d. 3x2 + 5x + 2  
e. x2 + 4x  

Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Diskusi  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Koefisien   
•  Variabel 
•  Konstanta 
•  Suku  
•  Suku sejenis  
•  Bentuk aljabar sederhana. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat28 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
2. Faktorkanlah bentuk aljabar di bawah ini  

f. 4x + 8 
g. x2 – 9 
h. x2 – 4x + 4  
i. 3x2 + 5x + 2  
j. x2 + 4x  

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

1. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  dengan  
merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun dan menggali 

2. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 
dengan membuat catatan penguasaan materi. 

3. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil refleksi yang 
dilakukan 

4. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
operasi pembagian aljabar  

5. Melaksanakan  postes  terkait  tentang  operasi pembagian aljabar  
6. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya 
7. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  guru  

memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait materi  yang telah  
dipelajari  baik melalui  buku-buku  di  perpustakaan  atau  mencari  di 
internet. 

8. Guru memberikan tugas 

Ceramah Aplikasi BL  
 

JUMLAH WAKTU    
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5. Pertemuan 5 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat29 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Isi 
 
 

Memecahkan persoalan matematis dengan cara menganalogikannya dengan 
simbol huruf atau variabel, bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan 
bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut 
operasi aljabar. 
 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

 Diskusi Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

TIK  
3.5.1 Menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar 
3.5.2 Menyederhanakan hasil dari operasi hitung pada pecahan aljabar 
3.5.3 Menentukan hasil dari operasi hitung pada pecahan aljabar  

 

Ceramah    

 TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 2. Menyajikan informasi  

1. Guru menyampaikan informasi mengenai menyederhanakan pecahan 
aljabar serta memberikan contoh-contoh permasalahan. 

2. Siswa memperhatikan dan memahami yang dijelaskan oleh guru dan 
mencatatnya. 

3. Guru menyakikan beberapa pertanyaan untuk mengecek pamahaman 
siswa tentang menyederhanakan pecahan aljabar.  
 

Langkah 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 
belajar   

Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 
29 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat29 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok perkelompok 4-5 
siswa.  

5. Guru memberikan  Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap 
kelompok. 

6. Guru menjelaskan prosedur pengerjaan dan aturan-aturan yang 
digunakan pada saat diskusi kelompok di mulai. 

 
Langkah 3. Membimbing Kelompok Bekerja Dan Belajar 
7. Siswa melakukan pengamatan pada sifat sifat distributif  pada bentuk 

aljabar dan memahami setiap langkah contoh penyederhanakan bentuk 
pecahan aljabar  yang disajikan 

8. Siswa berdiskusi dengan teman sekolompoknya untuk menyelesaikan 
soal mengenai menyederhanakan pecahan aljabar. 

9. Guru memberikan bimbingan pada setiap kelompok dan mengecek 
prosedur pengerjaan LKS dilakukan dengan benar oleh siswa. 

 
Tahap 4 . Evaluasi 
10.  Guru menunjuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 
11. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan ide atau 

pendapatnya mengenai hasil kerja kelompok lain. 
12. Guru memberikan sanggahan dan tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan dari siswa. 
 

Tahap 5. Memberikan penghargaan  
13. Kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi diberikan 

penghargaan atas kinerjanya. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat29 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

14. Guru juga memberikan penghargaan bagi siswa yang berani maju ke 
depan untuk presentasi dan bagi anak yang aktif. 

Contoh dan Non 
Contoh 

contoh-contoh operasi perpangkatan pada aljabar. Ceramah, 
Diskusi 

Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Latihan Halaman 238 Melaksanak
an Tes 

Slide Power point, 
Laptop, LCD yang 
menampilkan lembar 
latihan  

  

Rangkuman Meminta peserta didik merangkum secara singkat materi yang telah 
berikan 
 

Diskusi  Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Glosari •  Koefisien   
•  Variabel 
•  Konstanta 
•  Suku  
•  Suku sejenis  
•  Bentuk aljabar sederhana. 

Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

 TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
1. Sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini: 

a. HI	J	KL	

H	J	K
           b 

MI	NL		OL	

MI	O
 

 

Melaksanak
an Tes 

Lembar soal    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

1. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  dengan  
merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun dan menggali 

2. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 
dengan membuat catatan penguasaan materi. 

3. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil refleksi yang 
dilakukan 

Ceramah Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat29 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 

4. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan keterampilan 
dalam menyelesaikan masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  
menyederhanakan pecahan aljabar.  

5. Melaksanakan  postes  terkait  tentang  menyederhanakan pecahan 
aljabar. 

6. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk persiapan ulangan 
harian 

7. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  guru  
memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait materi  yang
 telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  di  perpustakaan  atau  
mencari  di internet. 

8. Guru memberikan contoh-contoh soal ulangan harian untuk dipelajari. 
JUMLAH WAKTU    
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6. Pertemuan 6 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan Alat30 Alokasi 

waktu Fisik Aplikasi 
1 2 3 4  5 

 PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 
 

Mengerjakan soal evaluasi materi aljabar. Ceramah Slide Power point, 
Laptop, LCD 

 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

      

TIK       
 TAHAP PENYAJIAN 

Uraian Langkah 1. Evaluasi  
1. Guru membagikan soal ulangan dan peserta didik membaca petunjuk,  

mengamati  soal ulangan (soal ulangan  berisi  tentang permasalahan  
aljabar). 

 

Diskusi Slide Power point, 
Laptop, LCD 

  

Contoh dan Non 
Contoh 

     

Latihan      
Rangkuman      

Glosari      
 TAHAP PENUTUP 

 
30 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan Alat30 Alokasi 
waktu Fisik Aplikasi 

1 2 3 4  5 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 

 
 
Hal. 240-244 

Lembar soal 
dan jawaban 

   

Tindak Lanjut  Penugasan: 
1. Mempelajari materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu 
 

Ceramah Modul  Tindak 
Lanjut  

JUMLAH WAKTU    
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Materi Pokok : Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel 

Alokasi Waktu : 17 x 40 ‘ (7 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI- 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI- 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI- 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI- 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menjelaskan persamaan 
dan pertidaksamaan linear 
satu variabel dan 
penyelesaiannya 

 

3.8.1 Menentukan nilai kebenaran suatu kalimat. 
3.8.2 Menentukan kalimat terbuka dan tertutup. 
3.8.3 Membuat contoh kalimat terbuka dan 

tertutup. 
3.8.4 Mengubah masalah yang berkaitan dengan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel menjadi model matematika 

3.8.5 Menyelesaikan persamaan linier satu 
variabel dengan menggunakan operasi 
penjumlahan dan pengurangan. 

3.8.6 Menyelesaikan persamaan linier satu 
variabel dengan menggunakan operasi 
perkalian dan pembagian. 

3.8.7 Menjelaskan konsep pertidaksamaan linier 
satu variabel. 

3.8.8 Menentukan nilai dari variabel apabila 
diketahui pertidaksamaan linier satu 
variabel. 

4.8 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
persamaan dan 

4.8.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan persamaan linear satu variabel. 
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pertidaksamaan linear satu 
variabel 

4.8.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan pertidaksamaan linear satu variabel. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi dan tanya jawab peserta 

didik dapat: 

1. Menentukan nilai kebenaran suatu kalimat. 

2. Menentukan kalimat terbuka dan tertutup. 

3. Membuat contoh kalimat terbuka dan tertutup. 

4. Mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel menjadi model matematika 

 

Pertemuan 2: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi dan tanya jawab peserta 

didik dapat: 

1. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan operasi 

penjumlahan dan pengurangan. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. 

 

Pertemuan 3: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi dan tanya jawab peserta 

didik dapat: 

1. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan operasi perkalian 

dan pembagian. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. 

 

Pertemuan 4: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi dan tanya jawab peserta 

didik dapat: 

1. Menjelaskan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. 

 

Pertemuan 5: 
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Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi, presentasi dan tanya jawab 

peserta didik dapat: 

1. Menentukan nilai dari variabel apabila diketahui pertidaksamaan linier satu variabel. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. 

 

Pertemuan 6: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi, presentasi dan tanya jawab 

peserta didik dapat: 

1. Latihan soal persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. 

 

Pertemuan 7:  

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi,diskusi dan tanya jawab peserta 

didik dapat: 

1. Evaluasi 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Menentukan kebenaran suatu kalimat 

b. Kalimat terbuka dan tertutup 

c. Persamaan linier satu variabel yang menggunakan operasi penjumlahan dan 

pengurangan  

d. Persamaan linier satu variabel yang menggunakan operasi perkalian dan 

pembagian 

e. Konsep pertidaksamaan linier satu variabel 

 

2. Materi Pembelajaran Remidial 

a. Persamaan linier satu variabel yang menggunakan operasi penjumlahan dan 

pengurangan  

b. Persamaan linier satu variabel yang menggunakan operasi perkalian dan 

pembagian 

 

3. Materi Pembelajaranp Pengayaan 

a. Persamaan linier dua variabel 
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E. Metode Pembelajaran 

Pertemuan 1-6 : Model kooperatif tipe TPS 

Pertemuan 7 : Evaluasi 

 

F. Media dan Bahan 

1. Media : Media power point, video yang berkaitan dengan bilangan, Laptop, 

CPU, LCD Projector, Gambar/Foto 

2. Bahan : Benda-benda di dalam kelas yang di dalamnya terdapat bilangan seperti    

struktur kepengurusan, iventaris kelas, dan nomor absen siswa. 

 

 

G. Sumber Belajar 

Sumber Belajar : Buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, lingkungan 

kelas/sekolah/kantin sekolah, dan internet 

Abdul Rahman As’ari, Mohammad Tohir dkk. 2016. Buku Guru Matematika SMP/MTs 

Kelas 7. (Jakarta: kementrian pendidikan dan kebudayaan). 

Abdul Rahman As’ari, Mohammad Tohir dkk. 2016. Buku Siswa Matematika SMP/MTs 

Kelas 7. (Jakarta: kementrian pendidikan dan kebudayaan). 

 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan 1 (Pertama) 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang penerapan kalimat terbuka dan tertutup 
dalam kehidupan sehari–hari.   

4. Guru menyinggung arti kalimat terbuka sebagai modal 
pembelajaran.  

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar kalimat 
terbuka dan tertutup untuk memudahkan memelajari materi 
PLSV.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PLSV 
dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai modal awal 
memahami konsep persamaan linier satu variabel. 

 
 
2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 

diberikan oleh guru. 
  

Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan definisi persamaan, 

kalimat terbuka dan tertutup, serta menentukan nilai 
kebenaran suatu kalimat. 

4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 
contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait kalimat 
terbuka dan tertutup, serta menentukan nilai kebenaran suatu 
kalimat  berupa LKS oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 
 

Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

  

100 
menit 

Siti membeli 20 buah permen dari koperasi sekolah. 
Sesampainya di kelas, teman– temannya (Ana, Ditya, dan 
Novi) meminta permen tersebut sehingga permen Siti 
sekarang tinggal 14 buah.  

(1) Ubahlah cerita tersebut ke dalam kalimat terbuka 
dalam matematika.  

(2) Berapa banyak permen yang diminta ketiga 
temannya?  

(3) Temukan fakta – fakta dari kalimat terbuka yang 
kamu peroleh. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 
pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

 
Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait kalimat 
terbuka dan tertutup, serta menentukan nilai kebenaran suatu 
kalimat  

18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
1. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

2. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
3. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

4. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

5. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

6. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  dengan  menentukan kalimat terbuka dan 
tertutup, menentukan nilai kebenaran suatu kalimat, 
membuat permodelan dari soal cerita. 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

7. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

8. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

9. Guru memberikan tugas 
Penugasan: 
1. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 

(1) Bilangan prima terkecil adalah 3. 
(2) Jika a adalah bilangan asli, maka 2a + 4 adalah bilangan ganjil. 
(3) Dua adalah bilangan ganjil. 
Dari ketiga kalimat di atas, manakah yang bernilai benar? Jelaskan. 

2. Tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut, jika lambang atau 
variabel dalam kalimat adalah bilangan asli.  
a. m adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. 
b. (k – 3) membagi 12. 
c. t adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. 
d. a – 2 = a ÷ 2 

 

2. Pertemuan 2 (Kedua) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang penerapan PLSV menggunakan operasi 
penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari–hari.   

4. Guru menyinggung materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya sebagai modal pembelajaran.  

5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar PLSV 
untuk memudahkan memelajari materi pada pertemuan 
selanjutnya.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

10 menit 

Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PLSV 
dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tentang PLSV menggunakan 
operasi penjumlahan dan pengurangan. 

2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 
diberikan oleh guru. 

60 menit 
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Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan PLSV menggunakan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. 
4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait PLSV 
menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan berupa 
LKS oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 
 

Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

 
Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 
pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

 
Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait kalimat 
terbuka dan tertutup, serta menentukan nilai kebenaran suatu 
kalimat  
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18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
19. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

20. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
21. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

22. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

23. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

24. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  PLSV menggunakan operasi penjumlahan 
dan pengurangan. 

25. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

26. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

27. Guru memberikan tugas 

10 menit 

Penugasan: 
1. Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan 

yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis 
persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam 
kemasan semula. 

2. Tentukan selesaian dari persamaan berikut. 
a. x + 4 = 7                               b. 8 = x − 7 

 
 

3. Pertemuan 3 (ketiga) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang penerapan PLSV menggunakan operasi 
perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari–hari.   

4. Guru menyinggung materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya sebagai modal pembelajaran.  

10 menit 
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5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar PLSV 
untuk memudahkan memelajari materi pada pertemuan 
selanjutnya.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PLSV 
dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tentang PLSV menggunakan 
operasi perkalian dan pembagian. 

2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 
diberikan oleh guru. 
 

Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan PLSV menggunakan 

operasi perkalian dan pembagian. 
4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait PLSV 
menggunakan operasi perkalian dan pembagian  berupa LKS 
oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 

 
 
 
Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

 
Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 
pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

100 
menit 
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Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait PLSV 
menggunakan operasi perkalian dan pembagian. 

18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
1. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

2. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
3. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

4. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

5. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

6. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  PLSV menggunakan operasi perkalian dan 
pembagian. 

7. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

8. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

9. Guru memberikan tugas 

10 menit 

Penugasan: 
1. Tentukan himpunan selesaian dari setiap persamaan linear dua variabel berikut. 

a. 3x + 1 = −7         b. −"
# $ =

&
'# 

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel 5m + 4 = 2m + 16? 
3. Tentukan selesaian dari persamaan 2(x − 4) +5x = 34 

 

4. Pertemuan 4 (keempat) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 
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Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang penerapan menemukan konsep 
pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari–
hari.   

4. Guru menyinggung materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya sebagai modal pembelajaran.  

5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar PtSLV 
untuk memudahkan memelajari materi pada pertemuan 
selanjutnya.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

10 menit 

Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PtLSV 
dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tentang konsep 
pertidaksamaan linier satu variabel 

2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 
diberikan oleh guru. 
 

Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan PtLSV menggunakan 

operasi perkalian dan pembagian. 
4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait PtLSV 
berupa LKS oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 
 

Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

 
Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 

60 menit 
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pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

 
Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait 
menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. 

18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
1. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

2. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
3. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

4. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

5. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

6. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  menemukan konsep pertidaksamaan linier 
satu variabel. 

7. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

8. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

9. Guru memberikan tugas 
 

10 menit 

Penugasan: 
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1. Ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk pertidaksamaan liniear satu 
variabel. 

a. Sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. 
b. Jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari seratus meter. 
c. Penghasilan Ibu Monika tidak lebih dari Rp2.000.000,00 setiap bulan. 
d. Kecepatan Udin berkendara tidak lebih dari 50 km/jam. 

2. Keliling bangun berikut tidak lebih dari 51 meter. 

 
 

 

5. Pertemuan 5 (kelima) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang penerapan pertidaksamaan linier satu 
variabel dalam kehidupan sehari–hari.   

4. Guru menyinggung materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya sebagai modal pembelajaran.  

5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar PtSLV 
untuk memudahkan memelajari materi pada pertemuan 
selanjutnya.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

10 menit 

Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PtLSV 
dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tentang menyelesaikan 
permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel 

2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 
diberikan oleh guru. 
 

Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan menyelesaikan 

permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel 
4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

100 
menit 
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5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait 
menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linier satu 
variabel berupa LKS oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 

 
 
Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

 
Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 
pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

 
 
Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait 
menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linier satu 
variabel. 

18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
1. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

10 menit 
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2. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
3. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

4. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

5. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

6. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  menyelesaikan permasalahan 
pertidaksamaan linier satu variabel. 

7. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

8. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

9. Guru memberikan tugas 
Penugasan: 
1. Selesaikan pertidaksamaan 13 ≤ x + 14. Gambar selesaiannya dalam garis bilangan. 
2. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis 

bilangan dari selesaiannya − 2x − 5 < 2 
3. Tentukan himpunan selesaian dari peridaksamaan linear berikut dengan x adalah 

bilangan bulat. −6(x − 3) ≥ 2 − 2 (x − 8) 
 

6. Pertemuan 6 (keenam) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru mendampingi siswa berdoa sebelum memulai 
pembelajaran.  

2. Guru mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa agar rapi 
dan kondusif dalam kegiatan belajar.  

 
Tahap 1: Menyampaikan Tujuan & Memotivasi Siswa 
3. Guru memusatkan perhatian siswa dengan cerita atau 

miskonsepsi tentang PLSV dan  PtLSV dalam kehidupan 
sehari–hari.   

4. Guru menyinggung materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya sebagai modal pembelajaran.  

5. Guru memberikan gambaran tentang manfaat belajar PLSV 
dan  PtLSV untuk memudahkan memelajari materi pada 
pertemuan selanjutnya.  

6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 
yang diharapkan akan dicapai siswa.  

7. Guru menginformasikan peta konsep dan cara belajar yang 
akan ditempuh. 

10 menit 
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Inti 1. Guru memberikan satu contoh permasalahan terkait PLSV 
dan  PtLSV dan menjelaskan secara singkat prosedur untuk 
mengidentifikasi permasalahan tentang PLSV dan  PtLSV 

2. Siswa mencermati dan menanggapi penjelasan yang 
diberikan oleh guru. 
 

Tahap 2: Menyajikan Informasi 
3. Guru bersama siswa menyimpulkan menyelesaikan 

permasalahan PLSV dan  PtLSV 
4. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

contoh permasalahan yang diberikan guru dan kesimpulan 
yang mereka dapat. 

5. Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait 
menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linier satu 
variabel berupa LKS oleh guru.  

6. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara mandiri. (Thinking) 

 
Tahap 3: Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok–
kelompok Belajar 
7. Guru membagi siswa dalam kelompok–kelompok melalui 

berpasangan dengan teman sebangkunya.  
8. Guru mengondisikan kelas agar seluruh siswa berkumpul 

dengan pasangannya tanpa menimbulkan kegaduhan. 
9. Guru menjelaskan prosedur mengerjakan lembar kerja. 

 
Tahap 4: Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 
10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 

masing-masing dengan pasanganya. Masing-masing siswa 
dalam pasangan berbagi jawaban jika telah diajukan 
pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah 
diidentifikasi.(Pairing)  

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk 
terlibat diskusi, serta mengarahkan bila ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.  

12. Guru membimbing setiap kelompk dan mengecek hasil 
diskusi setiap kelompok. 

13. Pasangan yang dapat menyelesaikan paling cepat langsung 
mengumpulkan hasil diskusinya ke guru untuk mendapat 
poin tambahan. 

 
Tahap 5: Evaluasi 
14. Guru meminta kepada beberapa pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. (Sharing)  
15. Beberapa pasangan (minimal seperempat pasangan dalam 

kelas tersebut telah mendapat kesempatan untuk melaporkan) 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

16. Guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik terhadap 
kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan 
kelas. 

100 
menit 
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17.  Setiap siswa diberikan suatu permasalahan terkait 
menyelesaikan permasalahan PLSV dan  PtLSV 

18. Guru meminta setiap siswa memikirkan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut secara individu untuk menguji 
kemampuan masing-masing siswa. 

Penutup Tahap 6: Memberikan Penghargaan 
10. Guru mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat skor 

paling tinggi yaitu yang paling cepat dan tepat menyelesaikan 
diskusinya.  

11. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. 
12. Peserta   didik   menyimpulkan   materi   yang   telah dipelajari  

dengan  merespon  pertanyaan  guru  yang sifatnya menuntun 
dan menggali 

13. Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah 
dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi. 

14. Peserta  didik  saling  memberikan  umpan  balik  hasil 
refleksi yang dilakukan 

15. Guru  memberikan  tugas  mandiri  sebagai  pelatihan 
keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika  
yang  berkaitan  menyelesaikan permasalahan PLSV dan  
PtLSV 

16. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya 

17. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi terkait 
materi  yang telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  
di  perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

18. Guru memberikan tugas 

10 menit 

Penugasan: 
1. Selesaikan pertidaksamaan 15 = x + 14 
2. Selesaikan pertidaksamaan 15 ≤ x + 14. Gambar selesaiannya dalam garis bilangan. 
3. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis 

bilangan dari selesaiannya − 2x − 5 < 2 
4. Tentukan selesaian dari − 2x − 5 = 2 
5. Tentukan himpunan selesaian dari peridaksamaan linear berikut dengan x adalah 

bilangan bulat. −7(x − 3) ≥ 2 − 2 (x − 9) 
 

7. Pertemuan 7 (Ketujuh) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Peserta  didik melakukan do’a sebelum belajar (meminta 
seorang peserta didik untuk memimpin do’a)  

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta 
didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan 

3. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang 
akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 
dengan materi sebelumnya.  

10 menit 
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4. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang   
lingkup   materi,   tujuan,   manfaat, langkah pembelajaran, 
metode penilaian yang akan dilaksanakan yang ditayangkan 

5. Guru bertanya mencari informasi tentang PLSV dan PtLSV 
dalam  kehidupan  sehari-hari  dan peserta  didik  menjawab  
dengan  prediksi  masing – masing 

6. Guru  mengaitkan materi aljabar yang diajarkan dengan 
kehidupan nyata 

Inti Langkah 1. Evaluasi  
1. Guru membagikan soal ulangan dan peserta didik membaca 

petunjuk,  mengamati  soal ulangan (soal ulangan  berisi  
tentang permasalahan  PLSV dan PtLSV). 

2. memotivasi peserta didik untuk menuliskan dan menanyakan 
permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah 
yang disajikan  dalam  soal ulangan  serta  guru  
mempersilahkan peserta didik dalam kelompok lain untuk 
memberikan  tanggapan,  bila  diperlukan  guru memberikan 
bantuan komentar secara klasikal 

3. Peserta didik memperhatikan dan mengamati penjelasan 
yang diberikan guru yang terkait  dengan  permasalahan  
bilangan secara umum 

4. Peserta   didik   mengamati setiap soal yang diberikan dan 
menyelesaikan masalah. 

5. Mengidentifikasi hubungan materi PLSV dan PtLSV 
6. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan 

dengan soal aljabar 
7. Peserta didik melakukan eksplorasi seperti dalam poin 10, 

dimana mereka juga diharapkan mengaitkan dengan 
kehidupan nyata 

8. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok 
dan menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta 
didik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan 
hal-hal yang belum dipahami 

9. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  
kelompok  untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh 
peserta didik 

10. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti. 

11. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang 
digunakan untuk menemukan semua kemungkinan 
pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan 

12. Peserta didik masing-masing dengan bimbingan guru untuk 
dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan materi 
bilangan serta memberikan bantuan untuk menyajikan hasil 
pemecahan masalah yang telah diperoleh. 

13. Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian 
masalah yang diberikan terkait materi bilangan. 

60 menit 

Penutup Langkah 2. Refleksi 
1. Peserta  didik  melakukan  reflesi,  resume  dan membuat 

kesimpulan secara lengkap, komprehensif dan dibantu guru 

10 menit 
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dari materi yang yang telah dipelajari terkait materi PLSV 
dan PtLSV. 

2. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta 
didik 

3. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 
pertemuan berikutnya. 

4. Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  di pelajari,  
guru  memberikan  arahan  untuk  mencari referensi  terkait  
materi  yang  telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  di  
perpustakaan  atau  mencari  di internet. 

Penugasan: 
1. Mengerjakan latihan soal UAS 
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Materi Pokok  : Aritmetika Sosial 

Alokasi Waktu  : 3 pertemuan (8 x 40 menit) 
 

*Kegiatan pembelajaran Blended Learning (perubahan) 

0. Pertemuan 0 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat31 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 

 
 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 semester kedepan Diskusi Slide power 

point, Laptop, 

LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Ceramah Aplikasi Blened 

Learning 

 

Rangkuman     

Glosari     

 
31 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat31 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 

isi materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  

 

1. Pertemuan 1  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat32 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Perhitungan pembayaran PBB, kegiatan jual beli di pasar. Diskusi Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 

belajar mengajar langsung di kelas 

20 menit   

 
32 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat32 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 1. Peserta didik membuat model matematika dari hasil pengamatan 

kegiatan di kantin sekolah. 

2. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika SMP  halaman … nomor … 

3. Peserta didik mengisi LK-1 dan LK-2. 

4. Mencatat informasi yang diperoleh ketika mengisi LK maupun 

dalam mengerjakan soal latihan. 

Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Memberikan tugas (PR) dari buku teks Matematika SMP halaman ... Ceramah Aplikasi Blended 

Learning 

 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 

isi materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL 

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

peserta didik  untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Apersepsi:  Menanyakan kepada peserta didik tentang: 

* jumlah pembayaran pajak rumah tinggal mereka pada 

tahun terakhir. 

* saldo tabungan mereka di bank atau koperasi pada saat 

ini. 

Motivasi : Materi Aritmetika Sosial banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari, misalnya: dalam 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat32 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

perhitungan pembayaran PBB, kegiatan jual beli di 

pasar. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah I. Mengamati 
1. Peserta didik melakukan pengamaan terhadap kegiatan di kantin 

sekolah yang meliputi nilai suatu barang, harga penjualan, harga 

pembelian, untung atau rugi. 

 

Langkah 2. Menanya  
2. Peserta didik termotivasi untuk mempertanyakan apakah berbagai 

kejadian ketika melakukan pengamatan di kantin sekolah dapat 

dimodelkan dengan rumus tertentu. 

 

Langkah 3. Mengumpulkan Data 
3. Peserta didik membuat model matematika dari hasil pengamatan 

kegiatan di kantin sekolah. 

4. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika SMP  halaman … nomor … 

5. Peserta didik mengisi LK-1 dan LK-2. 

6. Mencatat informasi yang diperoleh ketika mengisi LK maupun 

dalam mengerjakan soal latihan. 

 

Langkah 4. Mengasosiaasi 
7. Peserta didik melakukan asosiasi tentang untung atau rugi dalam 

suatu transaksi penjualan. 

 

Langkah 5.  Penutup 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat32 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

8. Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil yang diperoleh 

ketika melakukan kegiatan pengamatan di kantin sekolah, 

sedangkan yang lain menanggapi. 

 
Asimilasi 

(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi 

‘manganalisis aritmatika’ yang diajarkan dengan kehidupan 

nyata. 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 

dengan materi sebelumnya yang didapat ketika SD. 

3. Peserta didik menerima inforasi tentang kompetensi, ruang 

lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

 

----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah I. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat menjelaskan apa yang 

terjadi dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar 

listrik di ruang kelasnya jika saja matahari tidak bersinar (karena 

ada gerhana matahari) selama 1 jam saja. (LK-1 terlampir) 

2. Melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat menuliskan jenis 

biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk keperluan pendidikan 

dalam 1 bulan tertentu. (LK-2 terlampir) 

3. Melalui kegiatan berpasangan, peserta didik dapat menghitung 

jumlah uang yang dikeluarkan oleh orang dalam sebulan untuk 

membiayai salah satu jenis pengeluaran dalam bidang pendidikan 

pada bulan tertentu. (LK-2 terlampir) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat32 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

4. Melalui pengamatan terhadap kegiatan di kantin sekolah, peserta 

didik dapat menjelaskan nilai suatu barang, harga penjualan, harga 

pembelian, untung atau rugi. 

5. Melalui latihan soal yang terdapat pada buku teks Matematika, 

peserta didik dapat menerapkan penggunaan persentase untung atau 

persentase rugi dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
1. Penyajian informasi terkait manfaat aritmatika dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 JUMLAH WAKTU  

 

2. Pertemuan 2  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Memahami materi tentang Diskon, Pajak banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari 

Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat membeli makanan di 

restoran. 

2. Transaksi di pasar pada saat membeli satu jenis barang dengan 

diskon tertentu. 

Diskusi Slide Power 

point, Laptop, 

LCD 

 

 
33 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 

belajar mengajar langsung di kelas 

Untuk mengoptimalkan tahap 

pengayaan peserta didik saat 

kegiatan belajar mengajar 

langsung di kelas 

  

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Materi tentang Diskon, Pajak banyak manfaatnya dalam kehidupan 

kita sehari-hari, misalnya:  

* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat membeli makanan di 

restoran. 

* Transaksi di pasar pada saat membeli satu jenis barang dengan 

diskon tertentu. 

   

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Langkah 3. Mengumpulkan Data  
1. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika SMP, Kemendikbud halaman … nomor ... 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik membuat catatan 

tentang informasi yang diperolehnya ketika: 

 * mengamati halaman koran yang memuat tentang diskon 

 * mengamati lembaran bukti pembayaran PBB rumah mereka,  atau 

bukti pembayaran   

          makanan yang memuat PPN. 

 * mengerjakan soal latihan yang belum mereka pahami. 

 

   

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tindak Lanjut 

Pengantar (kelas) 
Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 

isi materi selanjutnya 

  

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

peserta didik  untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Apersepsi:   

* Menanyakan apakah ada materi atau tugas yang belum 

dipahami. 

* Menanyakan kepada peserta didik tentang jumlah uang untuk 

membayar PBB (tahun terakhir) rumah yang mereka masing-

masing.  

Motivasi: Materi tentang Diskon, Pajak banyak manfaatnya dalam 

kehidupan kita sehari-hari, misalnya:  

* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat membeli makanan 

di restoran. 

* Transaksi di pasar pada saat membeli satu jenis barang 

dengan diskon tertentu. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

Langkah I. Mengamati 
1. Masing-masing peserta didik mengamati halaman koran atau 

majalah yang di dalamnya terdapat transaksi yang memberikan 

diskon. 

2. Masing-masing peserta didik mengamati bukti PBB rumah tinggal 

mereka. 

3. Peserta didik membaca masalah 7.8 halaman …, dan definisi 7.8 
halaman …, kemudian menuliskan hasil yang diperoleh pada buku 

latihan. 

Diskusi   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 

Langkah 2. Menanya 
4. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang 

belum dipahami berkaitan dengan diskon dan juga pajak. 

Langkah 3. Mengumpulkan Data 
5. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika SMP, Kemendikbud halaman … nomor ... 

6. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik membuat catatan 

tentang informasi yang diperolehnya ketika: 

 * mengamati halaman koran yang memuat tentang diskon 

 * mengamati lembaran bukti pembayaran PBB rumah mereka,  atau 

bukti pembayaran   

          makanan yang memuat PPN. 

 * mengerjakan soal latihan yang belum mereka pahami. 

 

Langkah 4. Mengomunikasi 
7. Beberapa peserta didik mengkomunikasikan hasil yang diperoleh 

ketika: 

* mengamati halaman koran yang memuat tentang diskon 

 * mengamati lembaran bukti PBB rumah mereka, atau bukti 

pembayaran makanan yang 

          memuat PPN. 

 * mengerjakan soal tugas latihan,  

    sedangkan yang lain menanggapi. 

 
Langkah 5. Penutup 

8. Dengan bimbingan pendidik, peserta didik diminta membuat 

rangkuman 

9. Peserta didik dan pendidik  melakukan refleksi  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

10. Pendidik memberi tugas untuk membawa: 

* satu jenis barang kemasan yang terdapat tulisan bruto, tarra, dan 

neto 

* buku tabungan yang mereka miliki 

11. Pendidik menginformasikan kepada peserta didik bahwa 

pertemuan yang akan datang akan  membahas tentang bruto, tarra, 

neto, dan bunga tunggal.  

     Untuk itu, mereka diharapkan dapat membuka web: 

     http://blog.uin-malang.ac.id/abdulaziz/files/2010/08/Abduk-

Aziz-2-MATEMATIKA-ASURANSI-Bunga-Tunggal-dan-

Majemuk-slides.pdf 
Asimilasi 

(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi tentang 

diskon yang diajarkan dengan kehidupan nyata. 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 

dengan materi sebelumnya yang didapat ketika SD. 

3. Peserta didik menerima inforasi tentang kompetensi, ruang 

lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

 

----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah I. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Dengan menggunakan media cetak (koran atau majalah), peserta 

didik dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan diskon.  

2. Dengan menggunakan media cetak (koran atau majalah), peserta 

didik dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan pajak.  

 

Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat33 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

1. Penyajian informasi terkait manfaat diskon dan pajak dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 JUMLAH WAKTU  

3. Pertemuan 3  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat34 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Bruto, tarra, neto, dan bunga tunggal banyak    3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membeli barang kemasan, bunga bank.    

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 

belajar mengajar langsung di kelas 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Materi tentang bruto, tarra, neto, dan bunga tunggal banyak manfaatnya 

dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya: ketika membeli barang 

kemasan, bunga bank. 

   

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika halaman … tentang Uji Kompetensi 7.2 nomor 2 dan 

nomor 7. 

   

 
34 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat34 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

2. Beberapa peserta didik diminta menyajikan hasil pekerjaan mereka 

pada uji kompetensi 7.2 nomor 2 dan nomor 7. 

 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 

isi materi selanjutnya 

  

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan 

menyiapkan peserta didik  untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Apersepsi:  Menanyakan tulisan bruto, tarra, dan neto pada 

barang kemasan yang mereka bawa.  

Motivasi: Materi tentang bruto, tarra, neto, dan bunga tunggal 

banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, 

misalnya: ketika membeli barang kemasan, bunga bank. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah I. Mengamati 
1. Secara berkelompok, peserta didik membaca masalah 7.7 

halaman …, definisi 7.7 halaman …, yang terdapat pada 

buku teks Matematika Siswa. 

2. Secara berkelompok, peserta didik membaca masalah 7.9, 
definisi 7.9 halaman …, yang terdapat pada buku teks 

  120 menit 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat34 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Matematika Siswa, kemudian menuliskan hasil yang 

diperoleh pada buku latihan. 

3. Secara berkelompok, peserta didik menimbang kemasan 

barang yang dibawa dengan menggunakan timbangan 

barang. 

4. Secara berkelompok, peserta didik mengamati transaksi 
yang terdapat di dalam buku tabungan mereka 

 

Langkah 2. Menanya 
5. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal 

pada masalah 7.7 dan masalah 7.9 yang belum dipahami, 

maupun hasil dari kegiatan menimbang barang kemasan 

serta pengamatan terhadap buku tabungan. 

 

Langkah 3. Mengumpulkan Data 
6. Setiap kelompok  mencatat semua informasi yang diperoleh 

dari kegiatan menimbang barang kemasan serta pengamatan 

terhadap buku tabungan. 

 

Langkah 4. Mengasosiasi 
7. Peserta didik mengerjakan tugas latihan soal dari buku teks 

Matematika halaman … tentang Uji Kompetensi 7.2 nomor 

2 dan nomor 7. 

8. Beberapa peserta didik diminta menyajikan hasil pekerjaan 

mereka pada uji kompetensi 7.2 nomor 2 dan nomor 7. 

 
Langkah 5. Mengomunikasi 

9. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada dinding 

kelasnya.  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat34 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

10. Masing-masing anggota kelompok melakukan “belanja” 

sambil mencatat hal-hal penting yang tidak terdapat  pada 

kelompoknya. 
 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 

1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi tentang 

bruto, tara, neto dan bunga tunggal yang diajarkan dengan 

kehidupan nyata. 

2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 

dengan materi sebelumnya yang didapat ketika SD. 

3. Peserta didik menerima inforasi tentang kompetensi, ruang 

lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

 

----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah I. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Dengan menggunakan timbangan barang, peserta didik dapat 

menyelesaikan soal berkaitan dengan bruto, tara, dan neto dari 

suatu kemasan barang. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat 

memprentasikan contoh penggunaan bunga tunggal dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
2. Penyajian informasi terkait manfaat bruto, tara, neto dan bunga 

tunggal di kehidupan nyata 

 

   

 JUMLAH WAKTU  
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4. Pertemuan 4  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan 

Alat35 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi    3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian     

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan     

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  

 
35 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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B. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

a. Sikap spiritual 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap spiritual dan tuangkan dalam tabel. 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan 

Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. 
Penilaian 

diri 
 terlampir 

Saat 
pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

b. Sikap sosial 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap sosial dan tuangkan dalam tabel. 
 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan 

Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. 
Penilaian 

diri  terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

c. Pengetahuan 
 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan 

Keterangan 

1. 
Lisan Pertanyaan 

(lisan) dengan 
jawaban terbuka 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
 

2. 

Penugasan Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 
isian, dan/atau 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 
Penilaian untuk 
pembelajaran 
dan 
sebagai 
pembelajaran 



191 
 

lainnya 

3. 

Tertulis Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 
isian, dan/atau 
lainnya 

terlampir Saat 
pembelajaran 
usai 

Penilaian 
pencapaian 
pembelajaran 
 

4. 

Portofolio Sampel 
pekerjaan 
terbaik hasil dari 
penugasan atau 
tes 
tertulis 

 Saat 
pembelajaran 
usai 

Data untuk 
penulisan deskripsi 
pencapaian 
pengetahuan 
 

 
d. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian:Observasi 
b. Bentuk Instrumen: Check list 
c. Kisi-kisi: 

 

No. Keterampilan Butir Instrumen 
1.  Mempresentasikan contoh penggunaan bunga tunggal 

dalam kehidupan sehari-hari. 
1 
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Materi Pokok  : Garis dan Sudut 

*Kegiatan pembelajaran Blended Learning (perubahan) 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat36 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 semester kedepan Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 Menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Ceramah Aplikasi Blended 
Learning 

 

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

 
36 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat36 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tindak Lanjut 

Pengantar (kelas) 
Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi Blended 
Learning 

 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 
2. Melalui tanya jawab,peserta didik diingatkan kembali tentang garis 

dan sudut 
3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 
4. Guru menunjukan manfatnya dalam kehidupan sehari-hari,yaitu 

pada gambar 1.1 tentang zona waktu GMT. Dengan memahami 
urutan bilangan bulat, kita dapat membandingkan waktu antar 
negara atau wilayah 

5. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan, yaitu Garis dan Sudut 

6. Guru menyampaikan lingkup penilaian,yaitu penilaian pengetahuan 
dan ketrampilan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu tes 
tertulis berbentuk uraian 

7. Siswa lain dapat memberikan masukan kepada siswa yang 
menggambarkan di papan tulis apabila terdapat langkah yang kurang 
tepat. 

 
----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
 
1. Penyajian informasi tentang garis dan sudut 
2. Penyajian lembar kerja (LK) tentang kedudukan titik, garis dan 

sudut. 
3. Penyajian informasi cara memotong dua garis sejajar oleh garis 

transversal. 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat36 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
 
Langkah 2. Identifikasi Masalah 
 
Penyajian informasi terkait yang berkaitan dengan hubungan sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi “garis dan 

sudut” yang diajarkan dengan kehidupan nyata 
2. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan 
materi yang didapat ketika SD 

3. Peserta didik menerima infomrasi tentang kompetensi, ruang 
lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 

 
----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 
1. Penyajian animasi berupa informasi tentang garis dan bilangan 
2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk untuk garis dan 

sudut 
3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

mengenai garis dan sudut 
 

 
Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

Penyajian informasi terkait materi garis dan sudut. 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat36 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 JUMLAH WAKTU  
 

1. Pertemuan 1 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat37 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 

 
 

Garis merupakan susunan titik-titik yang saling bersebelahan dan 
berderet memanjang ke dua arah (kanan/kiri, atas/bawah). Sudut adalah 
sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang 
titik pangkalnya berhimpit. 

Blended Learning Aplikasi BL 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik mengetahui pengertian dari sudut dan garis Blended Learning Aplikasi BL  

TIK 3.1.2 Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, cara 
melukis sudut, membagi sudut, dan membagi garis. 

3.1.3 Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari 
dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 

Blended Learning Aplikasi BL  

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 30. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

31. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 
diinstruksikan sebelumnya 

32. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 
terdapat dalam lembar kerja pada video mengenai garis dan sudut 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
37 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat37 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

33. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

34. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain mengenai garis dan sudut  

35. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
36. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
37. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  garis dan sudut 
38. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  

menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  
pengolahan dan analisis data, peserta didik dapat mengecek 
hipotesis  yang  diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

39. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  garis da sudut 

40. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  
presentasi  meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, 
memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun 
tanggapan lainnya 

41. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   
yang   telah dipelajari. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat37 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

42. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

43. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

44. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran 
tentang materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Apakah pengertian garis dan sudut? 
2. Apakah pengertian sudut? 
3. Sebutkan macam-macam garis? 
4. Sebutkan macam-macam sudut? 
5. Apa satuan dari besar sudut? 
 

   

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 
2. Melalui tanya jawab,peserta didik diingatkan kembali tentang garis 

dan sudut 
3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

   



198 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat37 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

4. Guru menunjukan manfatnya dalam kehidupan sehari-hari,yaitu 
pada gambar 1.1 tentang zona waktu GMT. Dengan memahami 
urutan bilangan bulat, kita dapat membandingkan waktu antar negara 
atau wilayah 

5. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan, yaitu Garis dan Sudut 

6. Guru menyampaikan lingkup penilaian,yaitu penilaian pengetahuan 
dan ketrampilan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu tes 
tertulis berbentuk uraian 

7. Siswa lain dapat memberikan masukan kepada siswa yang 
menggambarkan di papan tulis apabila terdapat langkah yang kurang 
tepat. 

 
----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
 
1. Penyajian informasi tentang garis dan sudut 
2. Penyajian lembar kerja (LK) tentang kedudukan titik, garis dan 

sudut. 
3. Penyajian informasi cara memotong dua garis sejajar oleh garis 

transversal 
 

Langkah 2. Identifikasi Masalah 
 
1. Penyajian informasi terkait yang berkaitan dengan hubungan sudut 

sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 

Asimilasi 
(M-learning) 

----------------------------Pendahuluan----------------------------    
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat37 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Sebelum face to face 4. Peserta didik menerima informasi tentang kaitan materi “garis dan 
sudut” yang diajarkan dengan kehidupan nyata 

5. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan 
materi yang didapat ketika SD 

6. Peserta didik menerima infomrasi tentang kompetensi, ruang 
lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode 
penilaian yang akan dilaksanakan 

 
----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 
4. Penyajian animasi berupa informasi tentang garis dan bilangan 
5. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk untuk garis dan 

sudut 
6. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

mengenai garis dan sudut 
 
Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
7. Penyajian informasi terkait materi garis dan sudut. 

 JUMLAH WAKTU  
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2. Pertemuan 2 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat38 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Sebuah ruas garis adalah bagian dari garis yang dikelilingi oleh dua ujung 
berbeda dan terdiri dari setiap titik di garis antara kedua ujungnya. 
Tergantung ruas garis yang didefinisikan, satu dari dua ujung tersebut bisa 
jadi atau bukan bagian dari ruas garis. Dua ruas garis atau lebih bisamemiliki 
hubungan yang sama seperti garis parallel, perpotongan, atau kemiringan. 

Blended Learning Aplikasi BL 3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik dalam membagi garis menjadi beberapa 
bagian sama Panjang 

   

TIK 3.1.2 Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, 
cara  

3.1.3 melukis sudut, membagi sudut, dan membagi garis. 3.13   
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari 
dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 
diinstruksikan sebelumnya 

1. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 
terdapat dalam lembar kerja pada video mengenai membagi ruas 
garis menjadi beberapa bagian sama panjang. 

3. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

2. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali dan 
mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
38 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat38 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

menggunakan model peraga lain mengenai membagi ruas garis 
menjadi beberapa bagian sama panjang.  

4. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  membagi ruas garis menjadi 
beberapa bagian sama panjang. 

3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  membagi ruas garis menjadi beberapa bagian 
sama panjang. 

5. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

6. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

7. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negative 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat38 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

8. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

9. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang 
materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi    
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

 
 

   

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
 

3. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 

4. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali tentang 
kedudukan titik, garis dan bidang. 

5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu membagi 
ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat38 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

6. Guru menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tentang 
manfaat teknik membagi ruas garis dalam bentuk benda sehari-hari 
misalnya tongkat atau jalan. 

7. Guru menyampaikan teknik penilaian yang akan dilakukan meliputi 
penilaian sikap dan pengetahuan. 

 
----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang membagi ruas garis menjadi beberapa 

bagian sama panjang. 
2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk untuk membagi 

ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. 
3. Penyajian informasi tentang cara untuk membagi ruas garis menjadi 

beberapa bagian sama Panjang. 
 
Langkah 2.  Identifikasi Masalah 
 
Penyajian informasi terkait teknik membagi ruas garis dalam bentuk 
benda sehari-hari misalnya tongkat atau jalan. 

 JUMLAH WAKTU  
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3. Pertemuan 3 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat39 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 

 
 

Sudut terbagi menjadi beberapa macam diantaranya: sudut siku-
siku, sudut lurus, sudut tumpul 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik untuk mengenal macam-macam sudut    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian 1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video mengenai macam-macam 
sudut 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain mengenai macam-macam sudut. 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  
 
 
 

   

 
39 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat39 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Langkah 2. Pembuktian 
1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang macam-macam sudut 
3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  

menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  membagi ruas garis menjadi beberapa bagian 
sama panjang. 

5. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

6. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

7. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negative 

8. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

9. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang 
materi selanjutnya. 



206 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat39 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. ABC membentuk sudut dengan titik sudut B . Titik sudut Bdiketakui 
sebesar 100 derajat, maka besar sudut refleksinya adalah… 

   

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
 

1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali tentang 
kedudukan titik, garis dan bidang. 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu sudut dan 
jenis-jenis sudut 

4. Guru menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tentang 
manfaat teknik membagi ruas garis dalam bentuk benda sehari-hari 
misalnya tongkat atau jalan. 

5. Guru menyampaikan teknik penilaian yang akan dilakukan meliputi 
penilaian sikap dan pengetahuan. 

 
----------------------------Materi---------------------------- 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat39 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang konsep sudut. 
2. Penyajian lembar kerja (LK) yang berisi petunjuk mengenai sudut 

dan jenis-jenis sudut 
 
Langkah 2.  Identifikasi Masalah 
 
Penyajian informasi terkait manfaat sudut dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya dalam dunia Teknik. 

 JUMLAH WAKTU  
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4. Pertemuan 4 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat40 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat Isi 
 
 

Peserta didik memotong sebuah garis dan melihat akibat dua garis dipotong 
oleh sebuah garis, maka akan terbentuk pasangan-pasangan sudut, yaitu 
sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, 
sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membuat peserta didik mengetahui hasil dari pertongan sudut    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian 1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video mengenai dua garis sejajar 
dipotong oleh garis lain 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain mengenai dua garis sejajar 
dipotong oleh garis lain. 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

   

 
40 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat40 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
Langkah 2. Pembuktian 
1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang dua garis sejajar dipotong oleh 
garis lain 

3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  dua garis sejajar dipotong oleh garis lain Guru  
dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

5. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

6. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negative 

7. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

8. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang 
materi selanjutnya. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat40 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Dua buah garis k dan l berpotongan dengan dua garis lain, yaitu 
garis m dan n di A, B, C, dan D sehingga membentuk pasangan 
sudut-sudut. Tentukan sudutsudut: 
a. sehadap ∠A2, 
b. dalam berseberangan ∠C1, 
c. luar berseberangan ∠D2, 
d. dalam sepihak ∠A3, dan 
e. luar sepihak ∠B3. 
2.  Perhatikan gambar berikut ini. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat40 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
Pada gambar di samping, garis a dan b dipotong oleh transversal 
c. Tentukanlah: 
a. sudut sehadap, 
b. sudut dalam berseberangan, 
c. sudut luar berseberangan, 
d. sudut dalam sepihak, dan 
e. sudut luar sepihak. 
 

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
 

   



212 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat40 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali tentang 
sudut. 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu sudut 
yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. 

4. Guru menumbuhkan minat dan motivasi siswa dengan menjelaskan 
apa manfaat dari materi yang disampaikan, misalnya dengan 
mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan, yaitu menunjukkan sudut yang dibentuk oleh dua 
garis sejajar dipotong oleh garis lain. 

6. Guru menyampaikan teknik penilian yang akan dilakukan baik 
pengetahuan dan sikap berdasarkan pengamatan. 

 
----------------------------Materi---------------------------- 
 
Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang konsep sudut. 
2. Penyajian lembar kerja (LK) tentang sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis lain. 
 
Langkah 2.  Identifikasi Masalah 
 
1. Penyajian informasi terkait manfaat manfaat dari materi yang 

disampaikan, misalnya dengan mengaitkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

 JUMLAH WAKTU  
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5. Pertemuan 5 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat41 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat Isi 

 
 

Jenis-jenis sudut yang meliputi: sudut siku-siku, sudut lurus, sudut 
lancip, sudut tumpul dan sudut reflek 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK 4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dangaris. 
4.13 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 
diinstruksikan sebelumnya 

3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 
terdapat dalam lembar kerja pada video mengenai jenis-jenis sudut 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain mengenai jenis-jenis sudut Setelah  
diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  menyajikan  
secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah 
dipelajari atau didiskusikan  
 

   

 
41 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat41 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Langkah 2. Pembuktian 
1. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
2. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang jenis-jenis sudut  
3. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  

menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

4. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  dua garis sejajar dipotong oleh garis lain Guru  
dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

5. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

6. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negative 

7. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah diberikan 
terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang materi 
selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat41 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

----------------------------Pendahuluan---------------------------- 
 

1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali tentang jenis-
jenis sudut 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu melukis 
sudut istimewa 

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan, yaitu melukis sudut istimewa 

 
----------------------------Materi---------------------------- 

Langkah 1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
1. Penyajian informasi tentang sudut istimewa. 
2. Penyajian lembar kerja (LK) tentang melukis sudut istimewa 
 
Langkah 2.  Identifikasi Masalah 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat41 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

1. Penyajian informasi terkait garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu melukis sudut istimewa 

 
 JUMLAH WAKTU  
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I. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

a. Sikap spiritual 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap spiritual dan tuangkan dalam tabel. 

 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. Penilaian 
diri  terlampir 

Saat 
pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

b. Sikap sosial 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap sosial dan tuangkan dalam tabel. 
 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. Penilaian 
diri  terlampir 

Saat 
pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

c. Pengetahuan 
 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. 
Lisan Pertanyaan 

(lisan) dengan 
jawaban terbuka 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
 

2. 

Penugasan Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 
Penilaian untuk 
pembelajaran 
dan 
sebagai 
pembelajaran 
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isian, dan/atau 
lainnya 

3. 

Tertulis Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 
isian, dan/atau 
lainnya 

terlampir Saat 
pembelajaran 
usai 

Penilaian 
pencapaian 
pembelajaran 
 

4. 

Portofolio Sampel 
pekerjaan 
terbaik hasil dari 
penugasan atau 
tes 
tertulis 

 Saat 
pembelajaran 
usai 

Data untuk 
penulisan deskripsi 
pencapaian 
pengetahuan 
 

 
d. Keterampilan 

 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. 

Praktik Tugas 
(keterampilan) 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
dan/atau 
setelah usai 

Penilaian untuk, 
sebagai, 
dan/atau 
pencapaian 
pembelajaran 

2. 

Produk Tugas 
(keterampilan) 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
dan/atau 
setelah usai 

Penilaian untuk, 
sebagai, 
dan/atau 
pencapaian 
pembelajaran 

3. 

Proyek Tugas besar terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk, 
sebagai, dan 
pencapaian 
pembelajaran 

4. 

Portofolio Sampel 
pekerjaan 
terbaik hasil 
dari 
penugasan atau 
tes 
tertulis 

 Saat 
pembelajaran 
usai 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
dan 
sebagai data 
untuk 
penulisan 
deskripsi 
pencapaian 
keterampilan 

 
 

1. Pembelajaran Remedial 
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk: 
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o pembelajaran ulang 
o bimbingan perorangan 
o belajar kelompok 
o pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar 

sesuai hasil analisis penilaian. 
 

2. Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan 
belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman 
materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugasmengerjakan soal-soal dengan tingkat 
kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber. 
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Materi Pokok : Penyajian Data 

Alokasi Waktu : 3 Minggu x 5 Jam Pelajaran @40 Menit 

 
*Kegiatan pembelajaran Blended Learning (perubahan) 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat42 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Ceramah Aplikasi BL  
Rangkuman     

Glosari     

 
42 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat42 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

Ceramah Aplikasi BL 
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

-----------------------Pendahuluan--------------------- 
Guru: Orientasi 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
v Sebelum berbicara lebih jauh tentang penyajian data, siswa 

harus dikenalkan dulu dengan data. Dalam kehidupan sehari-
hari data seringkali digunakan untuk menunjukkan keadaan 
tertentu dari suatu obyek, misalnya jumlah siswa dalam suatu 
kelas, banyaknya siswa yang tidak masuk dalam satu bulan 
terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan sebagainya. 
Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari 
suatu obyek/kejadian atau narasumber. Data adalah adalah 
kumpulan dari datum. 

Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat42 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Ø Mengenal Data 

a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
c. Jenis-jenis Data 

 
v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 
v Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 

-----------------------Materi--------------------- 
Langkah 1: Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi 
Mengenal Data dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Mengenal Data. 
 

“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat42 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Mengamati 

Ø Lembar kerja materi Mengenal Data. 
Ø Pemberian contoh-contoh materi Mengenal Data untuk dapat 

dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 
v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung). Membaca materi dari buku paket 
atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Mengenal Data. 

v Mendengar 
Pemberian materi Mengenal Data oleh guru. 

v Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Mengenal Data 

a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
c. Jenis-jenis Data 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
 
Langkah 2: Identifikasi Masalah 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
v Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

Ø Mengenal Data 
a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat42 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
c. Jenis-jenis Data 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai 

ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belaar 
sepanjang hayat 
 
 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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1. Pertemuan 1 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat43 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

data adalah diberikan bukan memberikan, karena jika memberikan 
maka data itu sudah menjadi informasi yang baku dan diakui 
kebenarannya. Istilah data memang lebih banyak ditemui pada bidang 
komputer atau dalam lingkup suatu penelitian. 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Untuk membantu peserta didik dalam mengetahui pengenalan data C Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK 3.2.1 siswa mampu  menganalisis antara data dengan cara 
penyajiannya(tabel, diagram garis,  diagram 
batang, dan diagram lingkaran). 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

45. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
46. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
47. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video tentang pengenalan data 
48. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 

dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

49. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk pengenalan data  

50. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
43 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau 
apa yang telah dipelajari atau didiskusikan  

 
Langkah 2. Pembuktian 
51. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
52. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam 
pengenalan data 

53. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  
dalam  kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  
pengolahan dan analisis data, peserta didik dapat mengecek 
hipotesis  yang  diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

54. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  materi 
pengenalan data 

55. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  
presentasi  meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, 
memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun 
tanggapan lainnya 

56. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   
yang   telah dipelajari. 

57. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang pengenalan data 
58. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 

mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

59. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran 
tentang materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa 
dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. 
  

 
  
Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama 
adalah …. 
A.30orang 
B.35orang 
C.40orang 
D.45 orang 

2. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa 
dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. 

Melaksanakan tes Slide Power 
point, Laptop, 
LCD yang 
menampilkan 
lembar latihan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Banyak siswa yang gemar robotik adalah …. 
A.10orang 
B.15orang 
C.25orang 
D.30 orang 

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

-----------------------Pendahuluan--------------------- 
Guru: Orientasi 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 
untuk memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
v Sebelum berbicara lebih jauh tentang penyajian data, siswa 

harus dikenalkan dulu dengan data. Dalam kehidupan sehari-
hari data seringkali digunakan untuk menunjukkan keadaan 
tertentu dari suatu obyek, misalnya jumlah siswa dalam suatu 
kelas, banyaknya siswa yang tidak masuk dalam satu bulan 
terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan sebagainya. 
Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari 
suatu obyek/kejadian atau narasumber. Data adalah adalah 
kumpulan dari datum. 

Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
Ø Mengenal Data 

a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
c. Jenis-jenis Data 

 
v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 
v Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
pertemuan saat itu. 

v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 

-----------------------Materi--------------------- 
Langkah 1: Stimulasi/Pemberian Rangsangan 
 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi 
Mengenal Data dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Mengenal Data. 
 

“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
v Mengamati 

Ø Lembar kerja materi Mengenal Data. 
Ø Pemberian contoh-contoh materi Mengenal Data untuk 

dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 
v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung). Membaca materi dari buku paket 
atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Mengenal Data. 

v Mendengar 
Pemberian materi Mengenal Data oleh guru. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Mengenal Data 

a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
c. Jenis-jenis Data 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
 
Langkah 2: Identifikasi Masalah 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
v Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

Ø Mengenal Data 
a. Pengertian Data 
b. Cara Mengumpulkan Data 
c. Jenis-jenis Data 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai 

ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belaar 
sepanjang hayat 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat43 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Asimilasi 

(M-learning) 
Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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2. Pertemuan 2 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat44 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

    3’ 
Relevansi dan 

Manfaat 
Membantu peserta didik memahami jenis-jenis data dalam table Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian 1. Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 
2. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
3. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
4. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video tentang Macam-macam 
penyajian data dalam bentuk tabel 

5. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

6. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk Macam-macam penyajian 
data dalam bentuk tabel 

7. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  

8. Langkah 2. Pembuktian 

   

 
44 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat44 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
9. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
10. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   

benar   atau   tidaknya   tentang Macam-macam penyajian data 
dalam bentuk tabel 

11. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

12. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  materi Macam-
macam penyajian data dalam bentuk tabel 

13. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

14. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

15. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang pengenalan data 
16. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 

mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

17. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang 
materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat44 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Latihan Diketahui data berat badan (dalam kg) 30 balita di sebuah kelurahan 

adalah sebagai berikut. 
 

 
 
Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

   

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
v Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

Ø Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel 
a. Tabel Baris Kolom 

 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin 

Blended Learning Aplikasi BL  



236 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat44 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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3. Pertemuan 3 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat45 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

 
 

Tabel 1. Penyajian data sederhana 
 
Nilai Frekuensi 
2 7 
4 3 
5 5 
6 4 
7 10 
9 7 
10 1 

 
Tabel 2. Tabel Distribusi Frekuensi 
 
Interval Kelas Turus Frekuensi 
1–2 EB 7 
3–4 C 3 
5–6 EC 8 
7–8 EE 10 
9–10 EC 8 

 Jumlah 37 
 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Membantu peserta didik dalam memahami Menyajikan Data 
Dalam Bentuk Tabel; 

Ø Tabel Kontigensi 

   

 
45 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Ø Tabel Distribusi Frekuensi 

TIK 3.1 siswa mampu menganalisis antara data dengan
 cara penyajiannya (tabel, diagram garis, 
 diagram batang,  dan diagram
 lingkaran). 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam table distribusi dan 
frekuensi 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk table distribusi dan 
frekuensi 

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  
 

Langkah 2. Pembuktian 
7. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 

pengamatannya. 
8. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
benar   atau   tidaknya   tentang  langkah-langkah dalam table 
distribusi dan frekuensi 

9. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  
pengolahan dan analisis data, peserta didik dapat mengecek 
hipotesis  yang  diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

10. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  table distribusi dan frekuensi 

11. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya 

12. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   
yang   telah dipelajari. 

13. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  table distribusi dan 
frekuensi 

14. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

15. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran 
tentang materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan     
Rangkuman     
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

---------------------Pendahuluan-------------------- 
Guru: Orientasi 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
v Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : 
Ø Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel dan Tabel 

Baris Kolom 
v Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
v Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Ø Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; 

- Tabel Kontigensi 
- Tabel Distribusi Frekuensi 

 
v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 
v Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 

---------------------Materi-------------------- 
Langkah 1: Stimulus/Pemberian Rangsangan 
 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; 
Tabel Kontigensi dan Tabel Distribusi Frekuensi dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Menyajikan 
Data Dalam Bentuk Tabel; Tabel Kontigensi dan Tabel 
Distribusi Frekuensi. 

 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Mengamati 

Ø Lembar kerja materi Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; 
Tabel Kontigensi dan Tabel Distribusi Frekuensi. 

Ø Pemberian contoh-contoh materi Menyajikan Data Dalam 
Bentuk Tabel; Tabel Kontigensi dan Tabel Distribusi 
Frekuensi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 

v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung). 
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan dengan Menyajikan Data 
Dalam Bentuk Tabel; Tabel Kontigensi dan Tabel Distribusi 
Frekuensi. 

v Mendengar 
Pemberian materi Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; Tabel 
Kontigensi dan Tabel Distribusi Frekuensi oleh guru. 

v Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; 

- Tabel Kontigensi 
- Tabel Distribusi Frekuensi 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Langkah 2: Identifikasi Masalah 
 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat45 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 

Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
Ø Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; 

- Tabel Kontigensi 
- Tabel Distribusi Frekuensi 

 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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4. Pertemuan 4 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat46 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan 
dibanding diagaram lingkaran. Sobat idschool hanya perlu 
menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing 
sumbu x dan y 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Ø Membantu peserta didik dalam memahami Mengolah dan 
Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Batang 

 

   

TIK 3.1 siswa mampu menganalisis antara data dengan  
cara penyajiannya (tabel, diagram garis, 
 diagram batang,  dan diagram
 lingkaran).  
4.1 menyajikan dan menafsirkan data dalam
 bentuk tabel, diagram garis, diagram
 batang,  dan diagram lingkaran. 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Langkah 1. Mendisksusikan lembar kerja pada video 

 
1. Guru membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Peserta didik mereview apa yang dipahami dari video yang sudah 

diinstruksikan sebelumnya 
3. Guru meminta siswa melakukan pembuktian sesuai intruksi yang 

terdapat dalam lembar kerja pada video dalam Mengolah dan 
Menyajikan Data dalam bentuk Diagram 

4. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pembuktian pertama 

   

 
46 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
dan mengarahkan serta memotivasi peserta didik untuk 
membuktikan kembali dengan permasalahan yang berbeda 

5. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengujian kembali 
dan mengolah data kembali dengan langkah yang sama dengan 
menggunakan model peraga lain untuk Mengolah dan Menyajikan 
Data dalam bentuk Diagram  

6. Setelah  diskusi  selesai,  beberapa  perwakilan kelompok  
menyajikan  secara  tertulis  dan  lisan hasil pembelajaran atau apa 
yang telah dipelajari atau didiskusikan  
 
Langkah 2. Pembuktian 

7. Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil 
pengamatannya. 

8. Peserta  didik  memeriksa  secara  cermat  untuk membuktikan   
benar   atau   tidaknya   tentang  Mengolah dan Menyajikan Data 
dalam bentuk Diagram  

9. Guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik  untuk  
menemukan  konsep,  teori,  aturan melalui  contoh-contoh  dalam  
kehidupan  sehari-hari.  Berdasarkan  hasil  percobaan,  pengolahan 
dan analisis data, peserta didik dapat mengecek hipotesis  yang  
diajukan  apakah  terbukti  atau tidak.  

10. Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan  dengan  
membuat  kesimpulan dari  hasil  penemuan  dalam  hasil  
pembuktian tentang  Mengolah dan Menyajikan Data dalam bentuk 
Diagram 

11. Guru  dan  peserta  didik  memberikan  tanggapan hasil  presentasi  
meliputi  tanya  jawab  untuk mengkonfirmasi, memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
lainnya 

12. Guru meminta Peserta   didik   untuk menyimpulkan   materi   yang   
telah dipelajari. 

13. Melaksanakan  evaluasi  terkait  tentang  mengurutkan dan 
membandingkan bilangan bulat positif dan negatif 

14. Guru  memberikan  tugas  mandiri  yang disajikan di video 
mlearning sebagai  latihan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah matematika  yang  berkaitan  dengan  materi. 

15. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas mandiri yang telah 
diberikan terlebih dahulu agar dapat mengetahui gambaran tentang 
materi selanjutnya. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data 
pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai 
berikut. 
  

   



247 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
  
Rata-rata Pengunjung 41 Orang Selama Lima Hari. 
Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung 
perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak 
pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani, berapa banyak 
pengunjung pada hari Rabu? 
A.55orang 
B.60orang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
C.65orang 
D.70orang 
  

Rangkuman     
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
 

v Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : 
Ø Menyajikan Data Dalam Bentuk Tabel; Tabel Kontigensi dan 

Tabel Distribusi Frekuensi 
v Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
v Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Batang 
a. Tujuan Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk 

Diagram Batang 
b. Langkah-langkah Mengolah dan Menyajikan Data dalam 

Bentuk Diagram 
 

v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 

-------------------Materi---------------------- 
 

Langkah 1: Stimulus/Pemberian Rangsangan 
 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 



250 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
perhatian pada topik materi 
Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Batang 
dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Mengolah dan 
Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Batang. 

 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 

v Mengamati 
Ø Lembar kerja materi Mengolah dan Menyajikan Data 

dalam Bentuk Diagram Batang. 
Ø Pemberian contoh-contoh materi Mengolah dan Menyajikan 

Data dalam Bentuk Diagram Batang untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Membaca materi dari buku paket 
atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Batang. 

v Mendengar 
Pemberian materi Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Batang oleh guru. 

v Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Batang 
a. Tujuan Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Diagram Batang 

b. Langkah-langkah Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram 

 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Langkah 2: Idenfikasi Masalah 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
v Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 
Batang 
a. Tujuan Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk 

Diagram Batang 
b. Langkah-langkah Mengolah dan Menyajikan Data dalam 

Bentuk Diagram 
 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 
 
 



252 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat46 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Asimilasi 

(M-learning) 
Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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5. Pertemuan 5  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat47 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

 
 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

 
Guru: Orientasi 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

   

 
47 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat47 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
v Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : 
Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Batang 
v Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
v Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis 

a. Tujuan Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk 
Diagram Garis 

b. Langkah-langkah Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Garis 

 
v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 
Mengajukan pertanyaan 
 
Pemberian Acuan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat47 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 

-----------------Materi-------------- 
 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi 
Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis 
dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Mengolah dan 
Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis. 

 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 

v Mengamati 
Ø Lembar kerja materi Mengolah dan Menyajikan Data dalam 

Bentuk Diagram Garis. 
Ø Pemberian contoh-contoh materi Mengolah dan Menyajikan 

Data dalam Bentuk Diagram Garis untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Membaca materi dari buku paket 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat47 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Garis. 

v Mendengar 
Pemberian materi Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Garis oleh guru. 

v Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis 

a. Tujuan Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk 
Diagram Garis 

b. Langkah-langkah Mengolah dan Menyajikan Data dalam 
Bentuk Diagram Garis 

 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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6. Pertemuan 6  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat48 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

 
 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

------------------------Pendahuluan----------------------- 
Guru: Orientasi 

v Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

v Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

   

 
48 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat48 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
v Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
v Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : 
Ø Materi Pelajaran Kelas X 

v Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
v Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
v Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari- hari. 
v Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
Ø Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran 

a. Tujuan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran 
b. Langkah-langkah Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Lingkaran 
v Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 
v Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
v Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
v Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat48 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
berlangsung 

v Pembagian kelompok belajar 
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran 
 

------------------------Materi---------------------- 
 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi 
Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran dengan cara : 
v Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi 
Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran. 

 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 

Mengamati 
Ø Lembar kerja materi Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Lingkaran. 
Ø Pemberian contoh-contoh materi Menyajikan Data 

dalam Bentuk Diagram Lingkaran untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

v Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Membaca materi dari buku paket 
atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Menyajikan Data dalam Bentuk 
Diagram Lingkaran. 

v Mendengar 
Pemberian materi Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat48 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Lingkaran oleh guru. 

v Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
Ø Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran 

a. Tujuan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran 
b. Langkah-langkah Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Lingkaran 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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7. Pertemuan 7  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat49 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  

 
49 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 

1. Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik Penilaian: pengamatan, tes tertulis 

b. Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang 
dinilai 

Teknik 
Penilaia

n 

Waktu 
Penilaia

n 
1. Sikap 

a. Terlibat aktif dalam pembelajaran bilangan. 
b. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap proses pemecahan masalah 

yang berbeda dan kreatif. 

Pengamatan Selama 
pembelajara
n dan saat 
diskusi 

2. Pengetahuan 
a. Menjelaskan kembali pengertian bilangan bulat 
b. Menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam 

menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan 
nilai mutlak 

 
Pengamata
n dan tes 

 
Penyelesaia
n tugas 
individu 
dan 
kelompok 

3. Keterampilan 
a. Terampil menerapkan konsep dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan 
dengan menentukan penyelesaian persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak 

 
Pengamatan 

 
Penyelesaia
n tugas 
(baik 
individu 
maupun 
kelompok) 
dan saat 
diskusi 

 
2. Instrumen Penilaian Hasil belajar 

a. Jenis/teknik Penilaian: 

1) Sikap 

- Penilaian Diri 

- Penilaian Jurnal 

- Penilaian Observasi 

- Penilaian Teman Sebaya 

2) Pengetahuan 

- Penugasan 

- Tes Lisan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda 

3) Keterampilan 

- Penilaian Portofolio 
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- Penilaian Proyek 

- Penilaian Unjuk Kerja 

b. Bentuk Instrumen dan instrument 

c. Pedoman Penskoran 

 

Jenis/Teknik Penilaian 
Bentuk 

Instrumen dan 
Instrumen 

Pedoman 
Penskora

n 
1) Sikap Diri terlampir terlampir 

 Jurnal terlampir terlampir 
 Observasi terlampir terlampir 
 Teman Sebaya terlampir terlampir 

2) Pengetahuan Penugasan terlampir terlampir 
 Tes Lisan terlampir terlampir 
 Tertulis Uraian dan atau 

PG 
terlampir terlampir 

3) Keterampilan Portofolio terlampir terlampir 
 Proyek terlampir terlampir 
 Unjuk Kerja terlampir terlampir 

d. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

e. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan dilakukan segera setelah penilaian 
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Materi Pokok  : Perbandingan 

Alokasi Waktu  :  

 
*Kegiatan pembelajaran Blended Learning (perubahan) 

0. Pertemuan 0 
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSIONAL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 
Media dan 

Alat50 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

 
50 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat50 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tindak Lanjut (Non 

kelas) 
    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
 
1. Pertemuan 1  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat51 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

 
51 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat51 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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2. Pertemuan 2  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSION

AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat52 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi 
Singkat Isi 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar 

(kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

    

 
52 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSION
AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat52 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Sebelum face to 
face 

 JUMLAH WAKTU  
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3. Pertemuan 3  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSION

AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat53 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi 
Singkat Isi 

 
 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar 

(kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

    

Asimilasi     
 

53 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSION
AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat53 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

(M-learning) 
Sebelum face to 

face 
 JUMLAH WAKTU  
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4. Pertemuan 4  
URUTAN 

KEGIATAN 
INSTRUKSION

AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat54 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi 
Singkat Isi 

   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     
TAHAP PENYAJIAN 

Uraian     
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan     
Rangkuman     

Glosari     
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar 

(kelas) 

   
 

Tindak Lanjut 
(Non kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

    

 
54 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSION
AL 

GARIS BESAR ISI/MATERI METODE Media dan Alat54 
Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

Sebelum face to 
face 

 JUMLAH WAKTU  
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A. Penilaian 
2. Teknik penilaian 

e. Sikap spiritual 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap spiritual dan tuangkan dalam tabel. 

 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. Penilaian 
diri  terlampir 

Saat 
pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

f. Sikap sosial 
Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap sosial dan tuangkan dalam tabel. 
 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir 
Saat 

pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk dan 
pencapaian 

pembelajaran 

2. Penilaian 
diri  terlampir 

Saat 
pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

3. 
Penilaian 

antar 
teman 

 terlampir 
Saat 

pembelajaran 
usai 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 

 
 

g. Pengetahuan 
 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. 
Lisan Pertanyaan 

(lisan) dengan 
jawaban terbuka 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
 

2. 

Penugasan Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian sebagai 
pembelajaran 
Penilaian untuk 
pembelajaran 
dan 
sebagai 
pembelajaran 
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isian, dan/atau 
lainnya 

3. 

Tertulis Pertanyaan 
dan/atau 
tugas tertulis 
berbentuk esei, 
pilihan ganda, 
benarsalah, 
menjodohkan, 
isian, dan/atau 
lainnya 

terlampir Saat 
pembelajaran 
usai 

Penilaian 
pencapaian 
pembelajaran 
 

4. 

Portofolio Sampel 
pekerjaan 
terbaik hasil dari 
penugasan atau 
tes 
tertulis 

 Saat 
pembelajaran 
usai 

Data untuk 
penulisan deskripsi 
pencapaian 
pengetahuan 
 

 
h. Keterampilan 

 

No. Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1. 

Praktik Tugas 
(keterampilan) 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
dan/atau 
setelah usai 

Penilaian untuk, 
sebagai, 
dan/atau 
pencapaian 
pembelajaran 

2. 

Produk Tugas 
(keterampilan) 

terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
dan/atau 
setelah usai 

Penilaian untuk, 
sebagai, 
dan/atau 
pencapaian 
pembelajaran 

3. 

Proyek Tugas besar terlampir Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk, 
sebagai, dan 
pencapaian 
pembelajaran 

4. 

Portofolio Sampel 
pekerjaan 
terbaik hasil 
dari 
penugasan atau 
tes 
tertulis 

 Saat 
pembelajaran 
usai 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
dan 
sebagai data 
untuk 
penulisan 
deskripsi 
pencapaian 
keterampilan 

 

3. Pembelajaran Remedial 

Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk: 
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o pembelajaran ulang 

o bimbingan perorangan 

o belajar kelompok 

o pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar 

sesuai hasil analisis penilaian. 

 

4. Pembelajaran Pengayaan 

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan 

belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman 

materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugasmengerjakan soal-soal dengan tingkat 

kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber. 
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Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 

Alokasi Waktu  : (6 pertemuan) 

 
*Kegiatan pembelajaran Blended Learning (perubahan) 

0. Pertemuan 0 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat55 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 

Penjelasan tentang aplikasi Blended Learning Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Berkaitan dengan metode pembelajaran selama 1 semester kedepan Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Mensimulasikan cara mengakses aplikasi Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan Uji coba menggunakan aplikasi Ceramah Aplikasi 
Blended 
Learning 

 

Rangkuman     

 
55 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat55 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

Ceramah  Aplikasi BL 
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  
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1. Pertemuan 1  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

Jenis dan sifat persegi dan persegi panjang Ceramah Slide power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Mampu menganalisis berbagai bangun datar segiempat yang ada di 
lingkungan sekitar 

Diskusi Slide power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Tabel 8.2 Jenis-jenis Segiempat 

 

No Gambar Segiempat/bukan 
segiempat 

Keterangan 

1 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
persegi 

2  
 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
persegi 
panjang 

Diskusi Slide power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
56 Dokumen, Anima3si, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bukan segiempat 

Dua segitiga 
sama besar dan 
sama 
bentuknya 

4  
 
 
 
 
 

 
Bukan segiempat 

Empat garis 
sama panjang 
yang terbuka / 
terputus 
 

Sifat-sifat Bangun Datar segiempat 
1. Persegi 

1. PQ = QR = RS = SP 

2. m∠P = m∠Q = m∠R = m∠S = 90° 

3. PO = OR = QO = OS ⇒ QS dan PR ⊥ QS 
4. Mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat, sehingga dapat 

menempati bingkainya dengan 8 cara 
2. Persegi panjang 

1. AB # CD; BC # AD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

2. m∠A = m∠B = m∠C = m∠D= 90° 
3. AO = OC = BO = OD ⇒ AC = BD 
4. Mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, sehingga dapat 

menempati bingkainya dengan 4 cara 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Berapa banyak jenis-jenis bagun datar segiempat? 
 

2. Disebut bangun apa saja pada bangun datar segiempat yang 
mempunyai minimal satu pasang sisi saling sejajar? 

   

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat persegi dan 
persegi panjang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

Blended Learning Aplikasi BL  



281 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 
 

--------------------Materi-------------------- 
Mengamati 

6. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4-6 orang 

7. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 
terkait dengan permasalahan yang melibatkan jenis dan sifat persegi 
dan persegi panjang secara umum 
Menanya 

8. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 
terkait dengan jenis dan sifat persegi dan persegi panjang.  

9. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 

Mengumpulkan informasi 
10. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 

untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan jenis dan 
sifat persegi dan persegi panjang. 

Mengasosiasi 
11. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 

tentang apa yang dinamakan jenis dan sifat persegi dan persegi 
panjang. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
12. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 

mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

13. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

14. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan jenis dan sifat persegi dan persegi panjang. 

Mengkomunikasikan 
15. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan jenis dan sifat persegi dan persegi panjang. 
Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat persegi dan 
persegi panjang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

Blended Learning Aplikasi BL  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat56 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis dan sifat persegi 
dan persegi panjang.  

2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
menganalisis jenis dan sifat persegi dan persegi panjang. 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan jenis dan sifat persegi dan persegi 
panjang.  

 
  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data jenis dan sifat persegi dan persegi panjang.  
 

 JUMLAH WAKTU  
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2. Pertemuan 2 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

 
 

Jenis dan sifat jajargenjang dan trapesium.   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Mampu menganalisis berbagai bangun datar segiempat yang ada di 
lingkungan sekitar 

   

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Jenis segiempat 

No Gambar Segiempat/bukan 
segiempat 

Keterangan 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
jajargenjang 

   

 
57 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

2  

 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
trapesium 
 
 

 
Sifat Segiempat 

 
1. Jajargenjang 

1. AB # CD; AC # BD (sisi-sisi sehadap) 

2. ∠A = ∠D; ∠B = ∠C (sudut- sudut sehadap) 

3. m∠A + m∠B = 180° 

m∠B + m∠D = 180°  
m∠D + m∠C = 180° 

m∠C + m∠A = 180° 
2. Trapesium 

1. PQ // SR (sepasang sisi) 

2. m∠P + m∠S = 180° 
(sudut dalam sepihak) 

m∠Q + m∠R  
3. m∠P + m∠Q + m∠R + m∠S = 360° 
 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan     

Rangkuman     

Glosari     
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
TAHAP PENUTUP 

Tes Formatif dan 
Umpan Balik 

    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

-------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat jajargenjang dan 
trapesium dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan 
dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes. 
 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Mengamati 

6. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4-6 orang 

7. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 
terkait dengan permasalahan yang melibatkan jenis dan sifat 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
jajargenjang dan trapesium secara umum 
Langkah 2. Menanya 

8. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 
terkait dengan jenis dan sifat jajargenjang dan trapesium.  

9. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 
Langkah 3. Mengumpulkan Informasi 

10. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 
untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan jenis dan 
sifat jajargenjang dan trapesium. 
Langkah 4. Mengasosiasi 

11. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 
tentang apa yang dinamakan jenis dan sifat jajargenjang dan 
trapesium. 

12. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

13. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

14. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan jenis dan sifat jajargenjang dan trapesium. 
Langkah 5. Mengkomunikasikan 

15. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 
jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan jenis dan sifat jajargenjang dan trapesium. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
16. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 

menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat persegi dan 
persegi panjang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis dan sifat jajar 
genjang dan trapesium 

2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
menganalisis jenis dan sifat jajar genjang dan trapesium 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat57 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
bagaimana  cara  menemukan jenis dan sifat jajar genjang dan 
trapesium 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data jenis dan sifat jajar genjang dan trapesium 
 

 JUMLAH WAKTU  

 



290 
 

3. Pertemuan 3  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat58 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK     

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian     

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan     

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

    

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

    

 JUMLAH WAKTU  

 
58 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



291 
 

 

4. Pertemuan 4  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat59 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Jenis dan sifat belah ketupat dan layang-layang  
 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Mampu menganalisis berbagai bangun datar segiempat yang ada di 
lingkungan sekitar 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Jenis Segiempat 

 

No Gambar Segiempat / 
bukan 
segiempat 

Keterangan 

1 
 

 
Segiempat 
 
 
 
 

Segiempat 
beraturan atau 
belahketupat 
 
 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
59 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat59 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

2 
 

Segiempat Segiempat 
beraturan atau 
layang-layang 
 
 
 

Sifat segiempat 
1. Belahketupat 

• AB = BC = DC = DA (sisi-sisinya) 

• AC ⊥ BD ⇒ AE = EC dan BE = ED (diagonal sumbu simetri) 

• ∠A = ∠C; ∠B = ∠D = (sudut-sudut sehadap) 

• m∠A + m∠B = 180° 

m∠B + m∠C = 180° 
m∠C + m∠D = 180° (sudut dalam sepihak) 

m∠D + m∠A = 180° 
2. Layang-layang 

• KL = LM dan KN = MN (dua pasang saja) 

• ∠K = ∠M (sepasang sudut berhadapan) 

• KM dan LN(diagonal sudut simetri) 

KM ⊥ LN (diagonal-diagonalnya) 
 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan  Ceramah Aplikasi 
Blended 
Learning 

 

Rangkuman     
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat59 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat belah ketupat dan 
layang-layang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 
 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Mengamati  

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4-6 orang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat59 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 

terkait dengan permasalahan yang melibatkan jenis dan sifat belah 
ketupat dan layang-layang secara umum 
Langkah 2. Menanya  

1. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 
terkait dengan jenis dan sifat belah ketupat dan layang-layang.  

2. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 
Langkah 3. Mengumpulkan informasi 

3. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 
untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan jenis dan 
sifat belah ketupat dan layang-layang. 
Langkah 4. Mengasosiasi 

4. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 
tentang apa yang dinamakan jenis dan sifat belah ketupat dan 
layang-layang. 

5. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

6. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

7. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan jenis dan sifat belah ketupat dan layang-
layang. 
Langkah 5. Mengomunikasikan 
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KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat59 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
8. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan jenis dan sifat belah ketupat dan layang-layang. 
Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat belah ketupat dan 
layang-layang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 
Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan 
dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

5. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis dan sifat belah 
ketupat dan layang-layang 

6. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
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1 2 3 4 5 
menganalisis jenis dan sifat belah ketupat dan layang-layang 

7. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan jenis dan sifat belah ketupat dan 
layang-layang 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
8. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data jenis dan sifat belah ketupat dan layang-layang 
 

 JUMLAH WAKTU  
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5. Pertemuan 5  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat60 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
 
 

Keliling dan luas persegi dan persegi panjang Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan 
jenis-jenis dan sifat-sifat segiempat, misalkan dalam dunia kontraktor, 
tukang, pertanian di sawah dan lain-lain. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 

 
Gambar 8.5 Persegipanjang ABCD 
 
Persegi Panjang dan Persegi 

Perhatikan dengan sekasama Gambar 8.5 
 

Gambar 8.5 di samping menunjukkan persegi panjang ABCD 
 

dengan sisi-sisinya AB , BC , CD , dan AD . 
 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
60 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 



298 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
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Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-
sisinya. 
 
Tampak jelas bahwa panjang AB = CD = 7 satuan panjang dan 
panjang BC = AD = 5 satuan panjang. 

 
 

Keliling ABCD =  AB + BC + CD + AD 
 
 

1. (7 + 5 + 7 + 5) satuan panjang 
 

2. 24 satuan panjang 
 

Selanjutnya, garis AB disebut panjang (p) dan BC disebut lebar 
(l). 

 
Sedangkan untuk menentukan luas persegi panjang pada Gambar 
1.5, sebagai berikut: 

 
Luas persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-
sisinya. 

 
 

Luas persegi panjang ABCD = AB × BC 
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1. (7 × 5) satuan luas 

 
2. 35 satuan luas 

 
Sedangkan untuk keliling dan luas persegi pada dasarnya sama 
dengan keliling dan luas persegi panjang, akan tetapi pada 
persegi ukuran panjang dan lebarnya adalah sama. 

 
Tabel 8.4a Pemahman konsep keliling dan luas persegi 

No Gambar persegi Sisi 
panja

ng 

Sisi 
pende

k 

keliling Luas 
(ban
yak 
kota
k) 

1  
 
 

 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

 
 
 
4 

3      
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3 

 
 
3 

 
 

12 

 
 
9 

 
Tabel 8.4b Pemahaman konsep keliling dan luas persegi panjang 

 

No Gambar persegi panjang Sisi 
panja

ng 

Sisi 
pende

k 

keliling Luas 
(ban
yak 
kota
k) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
2 

2   
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1 2 3 4 5 

 
 

3 1 8 3 

3  

 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 

10 

 
 
6 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

12 

5      
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1 2 3 4 5 

 
 

 
5 

 
3 

 
16 

 
15 

6  

 
 

 
 
 
6 

 
 
 
5 

 
 
 

22 

 
 
 

30 

 
Ajaklah siswa untuk memperhatikan kotak persegi dan 
banyaknya kotak persegi disetiap bagian gambar, mulai gambar 
1 sampai gambar 7. Berilah kesempatan kepada siswa untuk 
mengamati hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan 
keliling kotak persegi. Kemudian berilah kesempatan juga 
kepada siswa untuk mengamati hubungan antara sisi panjang 
dan sisi lebar dengan banyak kotak persegi. Perhatikan semua 
siswa yang sedang melakukan kegiatan pengamatan. Jika ada 
siswa yang memerlukan bantuan atau mengalami kesulitan 
untuk mengamati pada tabel tersebut, bantulah dengan 
memperhatikan keselutan yang dialami oleh siswa tersebut 
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Menurunkan rumus keliling persegi menjadi rumus keliling 
persegipanjang dapat dilakukan dengan syarat salah satu sisinya 
diperpanjang atau diperpendek, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Keliling persegi = 4s 

 
1. 2s + 2s 
 
2. 2(s + 1) + 2s        salah satu sisinya diperpanjang l 

                             satuan 
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URUTAN 
KEGIATAN 
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GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
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1 2 3 4 5 
 
= 2p + 2l               diasumsikan (s + 1) = p dan s = l  
Menjadi keliling persegi panjang = 2(p + l) 

 
Menurunkan rumus keliling persegipanjang menjadi rumus 
keliling persegi dapat dilakukan dengan syarat panjang dan 
lebarnya sama, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Keliling persegipanjang = 2(p + l) 

 
= 2(p + p) panjang sama dengan 
                              lebar, p = l 

 
= 2(2p) 

 
= 2(2s) panjang sama 
                                   dengan sisi, p = s 

 
= 4s 

 
Menjadi keliling persegi panjang = 4s 

 
Menurunkan rumus luas persegi menjadi rumus luas 
persegipanjang dapat dilakukan dengan syarat salah satu 
sisinya diperpanjang atau diperpendek, coba perhatikan uraian 
berikut: 

 
Luas persegi = s2 
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= s × s 
 

= (s + 1) × s salah satu sisinya 
                                diperpanjang 1 satuan 

 
= p × l diasumsikan (s + 1) = 
                                             p dan s = l 

 
Menjadi luas persegi panjang = p × l 
 

Menurunkan rumus luas persegipanjang menjadi rumus luas 
persegi dapat dilakukan dengan syarat panjang dan lebarnya 
sama, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Luas persegipanjang = p × l 

 
= p × p panjang sama dengan lebar, p = l 

= s × s panjang sama dengan sisi, p = s 
 

s2 
 

Menjadi luas persegi panjang = s2 

 

Contoh dan Non 
Contoh 

 
 

   

Latihan 1. Bagaimana cara mengetahui panjang keliling persegi dan 
persegi panjang pada tabel 8.4? 

Ceramah  Aplikasi 
Blended Learing 
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2. Bagaimaa cara mengetahui besar luas persegi dan persegi 

panjang pada tabel 8.4 ? 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk 
mengetahui isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

---------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas persegi dan 
persegi panjang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 

yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara 
diskusi kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Mengamati 
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6. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-6 orang 
7. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru 

yang terkait dengan permasalahan yang melibatkan keliling dan 
luas persegi dan persegi panjang secara umum 

Langkah 2. Menanya 
8. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 

terkait dengan keliling dan luas persegi dan persegi panjang.  
9. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk 

menuliskan dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari 
masalah yang disajikan dalam LK. 

Langkah 3. Mengumpulkan informasi 
10. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber 

lain untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan 
keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 

Langkah 4. Mengasosiasi  
11. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 

tentang apa yang dinamakan keliling dan luas persegi dan persegi 
panjang. 

12. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

13. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-
masing kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit 
oleh peserta didik  

14. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan 
bimbingan guru untuk mengaitkan, merumuskan dan 
menyimpulkan tentang apa yang dinamakan keliling dan luas 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat60 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
persegi dan persegi panjang. 

Langkah 5. Mengasosiasikan  
15. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan 
apa yang dinamakan keliling dan luas persegi dan persegi 
panjang. 

16. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

---------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas persegi dan 
persegi panjang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 

yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara 
diskusi kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
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Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas 
persegi dan persegi panjang 

2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
menganalisis keliling dan luas persegi dan persegi panjang 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas persegi dan persegi 
panjang 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data keliling dan luas persegi dan persegi panjang 
 

 JUMLAH WAKTU  

 



311 
 

6. Pertemuan 6  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat61 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Keliling dan luas jajargenjang dan trapesium Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan jenis-
jenis dan sifat-sifat segiempat, misalkan dalam dunia kontraktor, tukang, 
pertanian di sawah dan lain-lain. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian   Ceramah   

 
61 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Bagaimana cara menemukan keliling dan luas jajargenjang dengan 
cara lain  (selain cara diatas)? 

2. Bisakah cara tersebut diatas (langkah-langkah mencari luas 
trapesium) digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
jajargenjang? 
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Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

-----------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas jajargenjang 
dan trapesium dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 
 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Mengamati 

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 
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terdiri dari 4-6 orang 

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 
terkait dengan permasalahan yang melibatkan keliling dan luas 
jajargenjang dan trapesium secara umum 
Langkah 2. Menanya 

3. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 
terkait dengan keliling dan luas jajargenjang dan trapesium.  

4. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 
Langkah 3. Mengumpulkan informasi 

5. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 
untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan keliling 
dan luas jajargenjang dan trapesium. 
Langkah 4. Mengasosiasi 

6. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 
tentang apa yang dinamakan keliling dan luas jajargenjang dan 
trapesium. 

7. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

8. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

9. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan keliling dan luas jajargenjang dan trapesium. 
Langkah 5. Menomunikasikan 
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10. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan keliling dan luas jajargenjang dan trapesium. 
Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

-----------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas jajargenjang 
dan trapesium dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas jajar 
genjang dan trapesium 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat61 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis keliling dan luas jajar genjang dan trapesium 
3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas jajar genjang dan 
trapesium 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data keliling dan luas jajar genjang dan trapesium 

 JUMLAH WAKTU  
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7. Pertemuan 7  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan jenis-
jenis dan sifat-sifat segiempat, misalkan dalam dunia kontraktor, tukang, 
pertanian di sawah dan lain-lain. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian  Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

 
62 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 

 
 
Tabel 8.9 pemahaman konsep keliling dan luas layang-layang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
Selanjutnya ajaklah siswa untuk bernalar dengan mencari pola untuk 
menentukan luas dan keliling layang-layang. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Belah ketupat dapat dikatakan layang-layang, karena semua sifat-sifat 
layang-layang terdapat juga pada sifat belah ketupat 
 
Layang-layang tidak dapat dikatakan belah ketupat, karena ada sifat 
belah ketupat tidak dimiliki sifat pada layang-layang, contoh sifat belah 
ketupat panjang sisinya semua sama 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Bagaimana cara menemukan keliling dan luas belah ketupat dengan 
cara lain (selain cara diatas)? 

2. Bisakah cara tersebut diatas (langkah-langkah mencar luas belah 
ketupat) digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
layang-layang? 

   

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas belah ketupat 
dan layang-layang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

 
--------------------Materi-------------------- 

Langkah 1. Mengamati 
1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-6 orang 
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 

terkait dengan permasalahan yang melibatkan keliling dan luas 
belah ketupat dan layang-layang secara umum 

Langkah 2. Menanya 
3. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 

terkait dengan keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang.  
4. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 

dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 

Langkah 3. Mengumpulkan informasai 
5. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 

untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan keliling 
dan luas belah ketupat dan layang-layang. 

Langkah 4. Mengasosiasi 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
6. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 

tentang apa yang dinamakan keliling dan luas belah ketupat dan 
layang-layang. 

7. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

8. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

9. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan keliling dan luas belah ketupat dan layang-
layang. 

Langkah 5. Mengomunikasikan 
10. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang. 

11. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat62 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 

sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas belah ketupat 
dan layang-layang dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes.  

 
--------------------Materi-------------------- 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas belah 

ketupat dan layang-layang 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang 
3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas belah ketupat dan 
layang-layang 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data keliling dan luas jajar genjang dan trapesium 

 JUMLAH WAKTU  
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8. Pertemuan 8  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Jenis dan sifat segitiga Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Jenis dan sifat segitiga banyak berkaitan dalam bidang kontraktor, 
tukang, pertanian disawah dll. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut. 
Berilah ilustrasi awal tentang penerapan materi yang akan diajarkan, 
misalkan pada gambar berikut. Perhatikan gambar ilustrasi berikut: 

 
1. Pada gambar segitiga yang sisinya tidak ada yang sama 

panjang disebut dengan bangun segitiga sebarang 
2. Pada gambar segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut 

dengan segitiga sama kaki. 
3. Pada gambar segitiga yang ketiga sisinya sama panjang 

disebut dengan segitiga sama sisi. 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
63 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
4. Pada gambar segitiga yang semua sudutnya kurang dari 

90° disebut dengan segitiga lancip. 
5. Pada gambar segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90° 

disebut dengan segitiga siku-siku. 
6. Pada ambar segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 

90° disebut dengan segitiga tumpul. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
1. Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut siku-siku, 

karena jumlah dari dua sudut siku-siku sudah sebesar 180°. 
Padahal banyak sudut pada segitiga ada 3. 

2.  Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut tumpul, 
karena besar sudut tumpul lebih dari 90° dan apabila kedua sudut 
tersbut dijumlahkan maka besar sudutnya lebih dari 180°. Padahal 
banyak sudut pada segitiga ada 3. 

3. Tidak mungkin terjadi bahwa semua segitiga samasisi merupakan 
segitiga siku-siku, karena besar ketiga sudut dari segitiga sama sisi 
adalah 60°. 
 

4. Tidak, hanya mungkin terjadi bahwa segitiga sembarang termasuk 
segitiga samakaki. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
5. Iya, semua segitiga samakaki pasti merupakan segitiga lancip, 

karena ketiga sudut pada segitiga sama kaki besar sudutnya 
kurang dari 90°. 
 

6. Tidak, hanya mungkin terjadi bahwa segitiga siku-siku 
merupakan segitiga sembarang. 
 

7. Iya ada, contohnya masing-masing sudutnya adalah 50°, 60°, dan 
70°. 
 

8. Iya ada, contohnya masing-masing sudutnya adalah 30°, 30°, dan 
120°. 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Berapa banyak jenis-jenis bangun datar segitiga? 
2. Ada berapa banyak jenis segitiga menurut panjang? 
3. Ada berapa banyak jenis segitiga menurut besar sudutnya? 

Ceramah Aplikasi 
Blended 
Learning 

 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat segitiga dengan 
tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 

 
--------------------Materi-------------------- 

Langkah 1. Mengamati 
1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-6 orang 
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 

terkait dengan permasalahan yang melibatkan jenis dan sifat 
segitiga secara umum 

Langkah 2. Menanya 
3. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 

terkait dengan jenis dan sifat segitiga.  
4. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 

dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 

Langkah 3. Mengumpulkan informasi 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
5. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 

untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan jenis dan 
sifat segitiga. 

Langkah 4. Mengasosiasi 
6. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 

tentang apa yang dinamakan jenis dan sifat segitiga. 
7. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 

mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

8. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

9. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan jenis dan sifat segitiga. 

Langkah 5. Mengkomunikasikan 
10. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan jenis dan sifat segitiga. 

11. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat63 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi jenis dan sifat segitiga dengan 
tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 
Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan 
dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes. 
 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis dan sifat segitiga 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis jenis dan sifat segitiga 
3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

bagaimana  cara  menemukan jenis dan sifat segitiga 
 Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data jenis dan sifat segitiga 

 JUMLAH WAKTU  
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9. Pertemuan 9  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Keliling dan luas segitiga Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Keliling dan luas segitiga banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari, misalkan layar perahu, bagian atap rumah, dll. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Tabel 8.12 pemahaman konsep keliling dan luas segitiga 

 
Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

 

 
64 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tabel 8.13 keliling dan luas segitiga  
 

 
Hubungan antara persegi dengan segitiga, persegipanjang dengan 
segitiga, dan jajargenjang dengan segitiga. 
 
Keliling segitiga yang terbentuk dari persegi, persegi panjang, dan 
jajargenjang tidak memiliki hubungan yang pasti, karena keliling 
segitiganya tetap didapat dari penjumlahan dari ketiga sisi. 
 
Luas segitiga didapat dari setengah luas persegi atau persegipanjang 
ata jajargenjang. 
Luas segitiga tidak selalu setengah dari luas persegipanjang, 
tergantung pada konteks yang ada. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan 1. Bagaimana cara mencari luas segitiga pada bangun persegi panjang? 
2. Bagaimana cara mencari tinggi layar perahu jika diketahui luasnya? 
3. Berapakah luas perahu layar jika diketahui alas dan kelilingnya? 

Ceramah  Aplikasi 
Blended 
Learning 

 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas segitiga dengan 
tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 

   



344 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 
 

--------------------Materi------------------- 
Langkah 1. Mengamati 
1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-6 orang 
2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 

terkait dengan permasalahan yang melibatkan keliling dan luas 
segitiga secara umum 

Langkah 2. Menanya 
3. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 

terkait dengan keliling dan luas segitiga.  
4. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 

dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 

Langkah 3. Mengumpulkan informasi 
5. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 

untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan keliling 
dan luas segitiga. 

Langkah 4. Mengasosiasi 
6. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 

tentang apa yang dinamakan keliling dan luas segitiga. 
7. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 

mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

8. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
didik  

9. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan keliling dan luas segitiga. 

Langkah 5. Mengkomunikasikan 
10. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 

jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan keliling dan luas segitiga. 

11. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan------------------- 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya terkait dengan materi keliling dan luas segitiga dengan 
tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara diskusi 
kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan 
dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat64 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
--------------------Materi-------------------- 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas 

segitiga 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis keliling dan luas segitiga 
3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 

bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas segitiga 
 Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data keliling dan luas segitiga 

 JUMLAH WAKTU  
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10. Pertemuan 10  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat65 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Garis-garis istimewa pada segitiga Ceramah Slide Power 

point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Garis-garis istimewa pada segitiga banyak berkaitan dalam bidang 
kontraktor, tukang, pertanian disawah dll. 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian 1. Garis tinggi pada suatu segitiga merupakan suatu garis yang 

tegaklurus sisi di depannya. 
 

2. Garis bagi pada suatu segitiga merupakan suatu garis yang 
dapat membagi pada salah satu sudut segitiga menjadi sama 
besar. 

 
3. Garis sumbu pada suatu segitiga merupakan suatu garis yang 

tegak lurus ditengah-tengah sisi segitiga. 
 

4. Garis berat pada suatu segitiga merupakan suatu garis yang 
menghubungkan titik sudut dihadapan sisi segitiga tepat di 
titik tengah sisi tersebut. 

 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

 
65 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat65 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
5. Garis tinggi, garis bagi, garis berat dan garis sumbu pada 

suatu segitiga ada sebanyak 3. 
 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Adakah cara lain untuk melukis garis-garis istimewa pada segitiga? 
 

2. Kalau pada Tabel 8.5 sampai Tabel 8.8 membahas tentang 
langkah-langkah melukis garis istimewa pada segitiga, maka 
bagaimana kalau langkah-langkah melukis sudut luar 
segitiga? 

 
3. Bisakah melukis semua garis istimewa pada satu segitiga? 

 

Ceramah  Aplikasi 
Blended 
Learning 

 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan------------------ 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, meminta 
peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 
diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat65 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 

sebelumnya terkait dengan materi garis-garis istimewa pada 
segitiga dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 

yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara 
diskusi kelompok 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian 
pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu 
teknik tes. 
 

--------------------Materi------------------- 
Langkah 1. Mengamati 

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4-6 orang 

2. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang diberikan guru yang 
terkait dengan permasalahan yang melibatkan garis-garis istimewa 
pada segitiga secara umum 
Langkah 2. Menanya 

3. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan 
terkait dengan garis-garis istimewa pada segitiga.  

4. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang 
disajikan dalam LK. 
Langkah 3. Mengumpulkan informasi 

5. Peserta didik diminta untuk membuka buku siswa dan sumber lain 
untuk mengumpulkan data tentang apa yang dinamakan garis-garis 
istimewa pada segitiga. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat65 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Langkah 4. Mengasosiasi 

6. Peserta didik masing-masing kelompok membahas dan berdiskusi 
tentang apa yang dinamakan garis-garis istimewa pada segitiga. 

7. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok yang 
mengalami kesulitan dan membrikan kesempatan untuk bertanya 
tantang hal-hal yang belum dipahami. 

8. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik di masing-masing 
kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta 
didik  

9. Perserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk mengaitkan, merumuskan dan menyimpulkan tentang 
apa yang dinamakan garis-garis istimewa pada segitiga. 
Langkah 5. Mengkomunikasikan 

10. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis/lisan 
jawaban atas pertanyaan yang telah didiskusikan terkait dengan apa 
yang dinamakan garis-garis istimewa pada segitiga. 

11. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan------------------ 
1. Guru member salam, mengajak peserta didik untuk mengawali 

dengan berdo’a, mengajak peserta didik merapikan kelas dan 
penampilan mereka, memeriksa kehadiran peserta didik, 
meminta peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan 
peralatan yang diperlukan, dengan tujuan mengkondisikan 
suasana belajar yang menyenangkan. 

2. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat65 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
sebelumnya terkait dengan materi garis-garis istimewa pada 
segitiga dengan tanya jawab 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 

yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan LK dengan cara 
diskusi kelompok 

Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan 
dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes. 

--------------------Materi-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas 
segitiga 

2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
menganalisis keliling dan luas segitiga 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas segitiga 
 Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data keliling dan luas segitiga 

 JUMLAH WAKTU  
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11. Pertemuan 11  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 
Isi 

Meriveiw sifat, jenis, keliling dan luas dari persegi, persegi panjang, dan 
jajar genjang. 
 

  3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang berbentuk 
persegi, persegi panjang, dan jajar genjang 
 

   

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian  

Tabel 8.2 Jenis-jenis Segiempat 
 

No Gambar Segiempat/bukan 
segiempat 

Keterangan 

1 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
persegi 

2  
 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
persegi 
panjang 

   

 
66 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bukan segiempat 

Dua segitiga 
sama besar dan 
sama 
bentuknya 

4  
 
 
 
 
 

 
Bukan segiempat 

Empat garis 
sama panjang 
yang terbuka / 
terputus 
 

Sifat-sifat Bangun Datar segiempat 
3. Persegi 

5. PQ = QR = RS = SP 

6. m∠P = m∠Q = m∠R = m∠S = 90° 

7. PO = OR = QO = OS ⇒ QS dan PR ⊥ QS 
8. Mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat, sehingga dapat 

menempati bingkainya dengan 8 cara 
4. Persegi panjang 

5. AB # CD; BC # AD 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

6. m∠A = m∠B = m∠C = m∠D= 90° 
7. AO = OC = BO = OD ⇒ AC = BD 

Mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, sehingga dapat 
menempati bingkainya dengan 4 cara 

 
 
 
 
 
 
 

Jenis segiempat 
 

No Gambar Segiempat/bukan 
segiempat 

Keterangan 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
jajargenjang 
 
 

 
Sifat Segiempat 

 
2. Jajargenjang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
4. AB # CD; AC # BD (sisi-sisi sehadap) 

5. ∠A = ∠D; ∠B = ∠C (sudut- sudut sehadap) 

6. m∠A + m∠B = 180° 
m∠B + m∠D = 180°  

m∠D + m∠C = 180° 

m∠C + m∠A = 180° 
 

 
Gambar 8.5 Persegipanjang ABCD 
 
Persegi Panjang dan Persegi 

Perhatikan dengan sekasama Gambar 8.5 
 

Gambar 8.5 di samping menunjukkan persegi panjang ABCD 
 

dengan sisi-sisinya AB , BC , CD , dan AD . 
 
 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-
sisinya. 
 
Tampak jelas bahwa panjang AB = CD = 7 satuan panjang dan 
panjang BC = AD = 5 satuan panjang. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
 

Keliling ABCD =  AB + BC + CD + AD 
 
 

3. (7 + 5 + 7 + 5) satuan panjang 
 

4. 24 satuan panjang 
 

Selanjutnya, garis AB disebut panjang (p) dan BC disebut lebar (l). 
 

Sedangkan untuk menentukan luas persegi panjang pada Gambar 
1.5, sebagai berikut: 

 
Luas persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-
sisinya. 
Luas persegi panjang ABCD = AB × BC 

 
 

3. (7 × 5) satuan luas 
 

4. 35 satuan luas 
 

Sedangkan untuk keliling dan luas persegi pada dasarnya sama 
dengan keliling dan luas persegi panjang, akan tetapi pada persegi 
ukuran panjang dan lebarnya adalah sama. 

 
Tabel 8.4a Pemahman konsep keliling dan luas persegi 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

No Gambar persegi Sisi 
panja

ng 

Sisi 
pende

k 

keliling Luas 
(ban
yak 
kota
k) 

1  
 
 

 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

 
 
 
4 

3  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

12 

 
 
 
9 
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GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
 

Tabel 8.4b Pemahaman konsep keliling dan luas persegi panjang 
 

No Gambar persegi panjang Sisi 
panja

ng 

Sisi 
pende

k 

keliling Luas 
(ban
yak 
kota
k) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
2 

2  

 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
8 

 
 
3 

3   
 
3 

 
 
2 

 
 

10 

 
 
6 
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Media dan 
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waktu 

1 2 3 4 5 

 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

12 

5  

 
 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

16 

 
 

15 
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6  

 
 

 
 
 
6 

 
 
 
5 

 
 
 

22 

 
 
 

30 

 
Ajaklah siswa untuk memperhatikan kotak persegi dan banyaknya 
kotak persegi disetiap bagian gambar, mulai gambar 1 sampai 
gambar 7. Berilah kesempatan kepada siswa untuk mengamati 
hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan keliling kotak 
persegi. Kemudian berilah kesempatan juga kepada siswa untuk 
mengamati hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan 
banyak kotak persegi. Perhatikan semua siswa yang sedang 
melakukan kegiatan pengamatan. Jika ada siswa yang 
memerlukan bantuan atau mengalami kesulitan untuk mengamati 
pada tabel tersebut, bantulah dengan memperhatikan keselutan 
yang dialami oleh siswa tersebut 
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Menurunkan rumus keliling persegi menjadi rumus keliling 
persegipanjang dapat dilakukan dengan syarat salah satu sisinya 
diperpanjang atau diperpendek, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Keliling persegi = 4s 

 
3. 2s + 2s 
 
4. 2(s + 1) + 2s        salah satu sisinya diperpanjang l 

                             satuan 
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KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
 
= 2p + 2l               diasumsikan (s + 1) = p dan s = l  
Menjadi keliling persegi panjang = 2(p + l) 

 
Menurunkan rumus keliling persegipanjang menjadi rumus 
keliling persegi dapat dilakukan dengan syarat panjang dan 
lebarnya sama, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Keliling persegipanjang = 2(p + l) 

 
= 2(p + p) panjang sama dengan 
                              lebar, p = l 

 
= 2(2p) 

 
= 2(2s) panjang sama 
                                   dengan sisi, p = s 

 
= 4s 

 
Menjadi keliling persegi panjang = 4s 

 
Menurunkan rumus luas persegi menjadi rumus luas 
persegipanjang dapat dilakukan dengan syarat salah satu sisinya 
diperpanjang atau diperpendek, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Luas persegi = s2 
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= s × s 

 
= (s + 1) × s salah satu sisinya 
                                diperpanjang 1 satuan 

 
= p × l diasumsikan (s + 1) = 
                                             p dan s = l 

 
Menjadi luas persegi panjang = p × l 
 

Menurunkan rumus luas persegipanjang menjadi rumus luas 
persegi dapat dilakukan dengan syarat panjang dan lebarnya 
sama, coba perhatikan uraian berikut: 

 
Luas persegipanjang = p × l 

 
= p × p panjang sama dengan lebar, p = l 

= s × s panjang sama dengan sisi, p = s 
 

s2 
 

Menjadi luas persegi panjang = s2 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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Contoh dan Non 

Contoh 
    

Latihan 1. Berapa banyak jenis-jenis bagun datar segiempat?    
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Disebut bangun apa saja pada bangun datar segiempat yang 

mempunyai minimal satu pasang sisi saling sejajar? 
3. Bagaimana cara mengetahui panjang keliling persegi dan persegi 
panjang pada tabel 8.4? 
4. Bagaimaa cara mengetahui besar luas persegi dan persegi panjang 
pada tabel 8.4 ? 
5. Bagaimana cara menemukan keliling dan luas jajargenjang dengan 

cara lain  (selain cara diatas)? 
6. Bisakah cara tersebut diatas (langkah-langkah mencari luas 
trapesium) digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
jajargenjang? 

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan keliling persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
siswa dapat mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang 
berbentuk persegi, persegi panjang, dan jajar genjang 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan tugas tertulis 

--------------------Inti--------------------- 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen 
2. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berupa 

gambar persegi, persegi panjang, dan jajar genjang pada kertas 
berpetak kepada siswa 

3. Peserta didik mengamati LKPD yang dibagikan guru 
4. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan konsep rumus 

keliling persegi, persegi panjang, dan jajar genjang seperti yang ada 
pada gambar.  

5. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan  konsep rumus 
luas persegi, persegi panjang, dan jajar genjang seperti yang ada 
pada gambar 

6. Peserta didik secara berkelompok mencermati gambar persegi, 
persegi panjang, dan jajar genjang yang terdapat pada LKPD 

7. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling persegi yang 
terdapat pada LKPD 

8. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling  persegi panjang 
yang terdapat pada LKPD 

9. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling jajar genjang yang 
terdapat pada LKPD 

10. Peserta didik menyimpulkan rumus keliling dan luas pada persegi, 
persegi panjang, dan jajar genjang  
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
11. Tiga kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil 

diskusi/pekerjaannya 
12. Kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan 
13. Guru memberikan umpan balik atau konfirmasi 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan keliling persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
siswa dapat mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang 
berbentuk persegi, persegi panjang, dan jajar genjang 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan tugas tertulis 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis, sifat, keliling dan 

luad dari persergi, persegi panjang dan jajar genjang 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis jenis, sifat, keliling dan luad dari persergi, persegi 
panjang dan jajar genjang  

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan jenis, sifat, keliling dan luad dari 
persergi, persegi panjang dan jajar genjang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat66 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data jenis, sifat, keliling dan luad dari persergi, persegi 
panjang dan jajar genjang 

 JUMLAH WAKTU  
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12. Pertemuan 12  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Meriveiw sifat, jenis, keliling dan luas dari trapesium, belah ketupat dan 
layang-layang 

Ceramah Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang berbentuk 
persegi, persegi panjang, dan jajar genjang 
 

Diskusi Slide Power 
point, Laptop, 
LCD 

 

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

20 menit   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Jenis segiempat 

No Gambar Segiempat/bukan 
segiempat 

Keterangan 

1  

 
 
 

 
Segiempat 

Segiempat 
beraturan atau 
trapesium 
 
 

2 
 

 
Segiempat 
 
 
 
 

Segiempat 
beraturan atau 
belahketupat 
 
 

   

 
67 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

3 
 

Segiempat Segiempat 
beraturan atau 
layang-layang 
 
 
 

 
Sifat Segiempat 

 
1. Trapesium 

4. PQ // SR (sepasang sisi) 

5. m∠P + m∠S = 180° 
(sudut dalam sepihak) 

m∠Q + m∠R  
6. m∠P + m∠Q + m∠R + m∠S = 360° 

2. Belahketupat 

• AB = BC = DC = DA (sisi-sisinya) 

• AC ⊥ BD ⇒ AE = EC dan BE = ED (diagonal sumbu simetri) 

• ∠A = ∠C; ∠B = ∠D = (sudut-sudut sehadap) 

• m∠A + m∠B = 180° 

m∠B + m∠C = 180° 

m∠C + m∠D = 180° (sudut dalam sepihak) 
m∠D + m∠A = 180° 

3. Layang-layang 

• KL = LM dan KN = MN (dua pasang saja) 

• ∠K = ∠M (sepasang sudut berhadapan) 

• KM dan LN(diagonal sudut simetri) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

KM ⊥ LN (diagonal-diagonalnya) 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 

 
 
Tabel 8.9 pemahaman konsep keliling dan luas layang-layang 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
Selanjutnya ajaklah siswa untuk bernalar dengan mencari pola untuk 
menentukan luas dan keliling layang-layang. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Belah ketupat dapat dikatakan layang-layang, karena semua sifat-sifat 
layang-layang terdapat juga pada sifat belah ketupat 
 
Layang-layang tidak dapat dikatakan belah ketupat, karena ada sifat 
belah ketupat tidak dimiliki sifat pada layang-layang, contoh sifat belah 
ketupat panjang sisinya semua sama 
 

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan 1. Bagaimana cara menemukan keliling dan luas jajargenjang dengan 
cara lain  (selain cara diatas)? 

2. Bisakah cara tersebut diatas (langkah-langkah mencari luas 
trapesium) digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
jajargenjang? 

3. Bagaimana cara menemukan keliling dan luas belah ketupat dengan 
cara lain (selain cara diatas)? 

4. Bisakah cara tersebut diatas (langkah-langkah mencar luas belah 
ketupat) digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
layang-layang? 

   

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan--------------------    
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan keliling trapesium, belah ketupat, 
dan layang-layang serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
siswa dapat mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang 
berbentuk trapesium, belah ketupat, dan layang-layang 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan tugas tertulis 

--------------------Inti-------------------- 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen 
2. Peserta didik mengamati langkah-langkah menemukan rumus luas 

dan keliling trapesium, belah ketupat, dan layang-layang yang ada 
pada buku guru kurikulum 2013 edisi revisi halaman 261-262 dan 
268-269 

3. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan konsep rumus 
keliling trapesium, belah ketupat, dan layang-layang seperti yang 
ada pada buku.  

4. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan  konsep rumus 
luas trapesium, belah ketupat, dan layang-layang seperti yang ada 
pada buku 

5. Peserta didik secara berkelompok mencermati gambar trapesium, 
belah ketupat, dan layang-layang yang terdapat pada buku 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
6. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling trapesium yang 

terdapat pada LKPD 
7. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling ketupat yang 

terdapat pada LKPD 
8. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling layang-layang 

terdapat pada LKPD 
9. Peserta didik menyimpulkan rumus keliling dan luas pada 

trapesium, belah ketupat, dan layang-layang 
10. Tiga kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil 

diskusi/pekerjaannya 
11. Kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi yang 

disajikan 
12. Guru memberikan umpan balik atau konfirmasi 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan keliling trapesium, belah ketupat, 
dan layang-layang serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
siswa dapat mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang 
berbentuk trapesium, belah ketupat, dan layang-layang 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan tugas tertulis 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat67 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
---------------------Inti-------------------- 

Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 
1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang jenis, sifat keliling dan 

luas dari trapesium, belah ketupat dan layang-layang 
2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 

menganalisis jenis, sifat keliling dan luas dari trapesium, belah 
ketupat dan layang-layang 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan jenis, sifat keliling dan luas dari 
trapesium, belah ketupat dan layang-layang 

  Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 
1. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 

menganalisis data jenis, sifat keliling dan luas dari trapesium, belah 
ketupat dan layang-layang 

 JUMLAH WAKTU  
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13. Pertemuan 13  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Review jenis, sifat, keliling dan luas segitiga   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

Siswa dapat mencari luas dan keliling benda-benda di sekitar yang 
berbentuk segitiga 

   

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut. 
Berilah ilustrasi awal tentang penerapan materi yang akan diajarkan, 
misalkan pada gambar berikut. Perhatikan gambar ilustrasi berikut: 

 
1. Pada gambar segitiga yang sisinya tidak ada yang sama panjang 

disebut dengan bangun segitiga sebarang 
2. Pada gambar segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut 

dengan segitiga sama kaki. 
3. Pada gambar segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut 

dengan segitiga sama sisi. 
4. Pada gambar segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90° 

disebut dengan segitiga lancip. 

   

 
68 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
5. Pada gambar segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90° 

disebut dengan segitiga siku-siku. 
6. Pada ambar segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90° 

disebut dengan segitiga tumpul. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

 
1. Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut siku-siku, 

karena jumlah dari dua sudut siku-siku sudah sebesar 180°. 
Padahal banyak sudut pada segitiga ada 3. 

2.  Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut tumpul, 
karena besar sudut tumpul lebih dari 90° dan apabila kedua sudut 
tersbut dijumlahkan maka besar sudutnya lebih dari 180°. Padahal 
banyak sudut pada segitiga ada 3. 

3. Tidak mungkin terjadi bahwa semua segitiga samasisi merupakan 
segitiga siku-siku, karena besar ketiga sudut dari segitiga sama sisi 
adalah 60°. 
 

4. Tidak, hanya mungkin terjadi bahwa segitiga sembarang termasuk 
segitiga samakaki. 
 



390 
 

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
5. Iya, semua segitiga samakaki pasti merupakan segitiga lancip, 

karena ketiga sudut pada segitiga sama kaki besar sudutnya 
kurang dari 90°. 
 

6. Tidak, hanya mungkin terjadi bahwa segitiga siku-siku 
merupakan segitiga sembarang. 
 

7. Iya ada, contohnya masing-masing sudutnya adalah 50°, 60°, dan 
70°. 

8. Iya ada, contohnya masing-masing sudutnya adalah 30°, 30°, dan 
120°. 

Tabel 8.12 pemahaman konsep keliling dan luas segitiga 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Tabel 8.13 keliling dan luas segitiga  
 

 
Hubungan antara persegi dengan segitiga, persegipanjang dengan 
segitiga, dan jajargenjang dengan segitiga. 
 
Keliling segitiga yang terbentuk dari persegi, persegi panjang, dan 
jajargenjang tidak memiliki hubungan yang pasti, karena keliling 
segitiganya tetap didapat dari penjumlahan dari ketiga sisi. 
 
Luas segitiga didapat dari setengah luas persegi atau persegipanjang 
ata jajargenjang. 
Luas segitiga tidak selalu setengah dari luas persegipanjang, 
tergantung pada konteks yang ada. 

Contoh dan Non 
Contoh 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Latihan 1. Berapa banyak jenis-jenis bangun datar segitiga? 

2. Ada berapa banyak jenis segitiga menurut panjang? 
3. Ada berapa banyak jenis segitiga menurut besar sudutnya? 
4. Bagaimana cara mencari luas segitiga pada bangun persegi panjang? 
5. Bagaimana cara mencari tinggi layar perahu jika diketahui luasnya? 
6. Berapakah luas perahu layar jika diketahui alas dan kelilingnya? 

   

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

   
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

segitiga 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan segitiga serta manfaat dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu siswa dapat mencari luas dan keliling 
benda-benda di sekitar yang berbentuk segitiga 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan penugasan soal tertulis 

--------------------Inti-------------------- 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
2. Peserta didik mengamati langkah-langkah menemukan rumus luas 

dan keliling segitiga yang ada pada buku guru kurikulum 2013 edisi 
revisi halaman 284-285 

3. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan konsep rumus 
keliling segitiga seperti yang ada pada buku.  

4. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan  konsep rumus 
luas segitiga seperti yang ada pada buku 

5. Peserta didik secara berkelompok mencermati gambar segitiga yang 
terdapat pada buku 

6. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling segitiga yang 
terdapat pada LKS 

7. Peserta didik menyimpulkan rumus keliling dan luas pada segitiga 
8. Satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi/pekerjaannya 
9. Kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan 
10. Guru memberikan umpan balik atau konfirmasi 
11. Guru membagikan soal tentang luas dan keliling segiempat dan 

segitiga dan siswa mengerjakan secara individu 
 

Asimilasi 
(M-learning) 

Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
6. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
7. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
8. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali sifat- sifat 

segitiga 
9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa memahami konsep luas dan segitiga serta manfaat dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu siswa dapat mencari luas dan keliling 
benda-benda di sekitar yang berbentuk segitiga 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat68 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
10. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proses dan penugasan soal tertulis 

--------------------Inti-------------------- 
Langkah 1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

1. Penyajian animasi berupa Informasi tentang keliling dan luas 
segitiga 

2. Penyajian lembar kerja (LK yang berisi petunjuk  untuk 
menganalisis keliling dan luas segitiga 

3. Penyajian cara menyelesaikan LK dengan memberikan pertanyaan 
bagaimana  cara  menemukan keliling dan luas segitiga 
 Langkah 2. Problem Statement (Identifikasi masalah) 

4. Penyajian informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan 
menganalisis data keliling dan luas segitiga 

 JUMLAH WAKTU  
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14. Pertemuan 14  

URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat69 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 

PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 

Isi 
Keliling dan luas segiempat dan segitiga   3’ 

Relevansi dan 
Manfaat 

    

TIK Untuk mengoptimalkan tahap pengayaan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung di kelas 

   

TAHAP PENYAJIAN 
Uraian     

Contoh dan Non 
Contoh 

    

Latihan     

Rangkuman     

Glosari     

TAHAP PENUTUP 
Tes Formatif dan 

Umpan Balik 
    

Tindak Lanjut 
Pengantar (kelas) 

Peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi BL untuk mengetahui 
isi materi selanjutnya 

  
 

Tindak Lanjut (Non 
kelas) 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 

   

 
69 Dokumen, Animasi, Video, Gambar sesuai dg buku …. 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat69 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa dapat menyelesaikan masalah konstektual tentang keliling dan 
luas segiempat dan segitiga 

4. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proyek dan tugas tertulis 

--------------------Materi-------------------- 
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen 
2. Guru memberikan proyek yang akan dikerjakan peserta didik yaitu 

mencari benda-benda di lingkungan sekolah yang berbentuk 
segiempat dan segitiga lalu mencari luas dan keliling segiempat dan 
segitiga 

3. Peserta didik mengamati benda-benda di lingkungan sekolah yang 
berbentuk segiempat dan segitiga 

4. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan proyek .  
5. Peserta didik secara berkelompok mencari bangun-bangun di 

lingkungan sekolah yang berbentuk segiempat dan segitiga 
6. Peserta didik mengukur panjang sisi masing-masing bangun yang 

ditemukan 
7. Peserta didik mencoba mencari luas dan keliling bangun-bangun 

yang sudah didapat 
8. Peserta didik menyimpulkan hasil proyek yang didapat tiap 

kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil 
diskusi/pekerjaannya 

9. Peserta didik menyimpulkan hasil proyek yang didapat kelompok 
lain memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan 

10. Guru memberikan umpan balik atau konfirmasi 
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URUTAN 
KEGIATAN 

INSTRUKSIONAL 
GARIS BESAR ISI/MATERI METODE 

Media dan 
Alat69 

Alokasi 
waktu 

1 2 3 4 5 
Asimilasi 

(M-learning) 
Sebelum face to face 

--------------------Pendahuluan-------------------- 
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa dapat menyelesaikan masalah konstektual tentang keliling dan 
luas segiempat dan segitiga 

4. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan; dan teknik penilaian yang akan 
digunakan, yaitu kinerja proyek dan tugas tertulis 

--------------------Materi-------------------- 

   

 JUMLAH WAKTU  
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I.  Penilaian 
1. Teknik penilaian  

a. Sikap spiritual dan sosial 

Ø Penilaian Utama (PBM) 

1) Observasi  

2) Jurnal Penilaian 

Ø Penilaian Penunjang  

1) Penilaian diri  

2) Penilaian teman sebaya  

b. Pengetahuan  

1). Tes tertulis  

2). Penugasan  

c. Keterampilan 

1). Kinerja 

2). Projek  

3). Portofolio  

 
2.  Instrumen penilaian  

a. Pertemuan Pertama (sampel butir soal terlampir) 

b. Pertemuan Kedua (sampel butir soal terlampir) 

c. Pertemuan Ketiga (sampel butir soal terlampir) 

d. Dst. 

 

3. Pembelajaran Remedial 

Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:  

• pembelajaran ulang  

• bimbingan perorangan 

• belajar kelompok  

• pemanfaatan tutor sebaya  

 bagi peserta didik yang belum mencapai KKM sesuai hasil analisis penilaian.  

 

4. Pembelajaran Pengayaan  

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta  

didik yang sudah mencapai KKM diberi kegiatan  



401 
 

pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) 

antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih 

tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai nara sumber.  

 

 

 


